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IV.2  O KINISMO 
Albuquerque Mendes; Paulo Mendes; Pedro Portugal 
 

 

      Como analisámos anteriormente, o kinismo, é uma atitude crítica de provocação 

face às convenções, aos poderes e a todas as formas de idealização que bebe na 

tradição satírica. O seu humor caracteriza-se pela radicalidade e pelo carácter 

intervencionista tendo tido o seu fundador na personagem de Diógenes. Aquilo que 

une as diferentes figuras do kinismo – que teve várias formas o longo do tempo – não 

é, assim, algo da ordem da essência mas da atitude de resistência, constituindo um 

antídoto face ao poder dominante. Neste contexto, o kinismo parte da margem do 

sistema, incluindo o sistema constituído pelo mundo da arte – com os seus rituais, as 

suas formas de reconhecimento e as suas rivalidades –, apenas se associando a este 

para denunciar a sua esclerosidade. 

      As práticas artísticas kínicas constituem o que poderíamos denominar por uma 

crítica “encarnada”, i. e., uma crítica expressa através do corpo e do gesto de 

intervenção e não através de uma teoria metafísica que se afasta da experiência. O 

cinismo clássico, o qual Sloterdijk denominou de kinismo, era sobretudo um modo de 

vida cuja conversão passava pela rejeição dos hábitos inculcados pela família, o 

sistema educativo e a sociedade. A sua forma de transmissão – consideremos que, na 

sua forma original, souberam perdurar do séc. I a. C. ao séc. IV d. C –, consistia, numa 

pedagogia do escândalo que passava por uma ascese da vida selvagem e por uma 

propaganda pela acção. 

      Com o alargamento do conceito de arte, que se deu com as vanguardas artísticas - 

desde o aparecimento da arte minimal à arte conceptual à land art e à arte povera –, 

uma certa corrente da arte propôs-se – como Harald Szeeman escreveu enquanto 

comissário da exposição When Attitudes Became Form (Berna, 1969) que simbolizou 

esta mudança –, “fazer explodir o triângulo internacional da arte: estúdio-galeria-

museu”1 através da linguagem gestual, alargando a arte a uma filosofia de vida que 

tem, portanto, a sua origem em Diógenes, o qual podemos considerar o pai da 

performance e do happening enquanto acção de intervenção crítica.  

      Ainda a propósito desta exposição, Harald Szeeman escreve: “ na arte de hoje, o 

tema principal não é a realização, o arranjo do espaço, mas sim a actividade do ser 

humano, do artista […] Trata-se da primeira vez que a atitude intrínseca do artista é 

                                                
1 J. Fernandes e M. Ramos (cord.), Perspectiva: Alternativa Zero, Porto, Fundação de 
Serralves, 1997, p. 17. 
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apresentada de forma tão precisa como uma obra”2. Havia, assim, nos fins dos nos 60, 

em resultado de uma profunda desmaterialização da arte enquanto objecto, o 

cruzamento entre dois caminhos, a arte enquanto ideia e a arte enquanto acção. No 

primeiro caso, a matéria é negada enquanto a sensação foi convertida em conceito, no 

segundo, a matéria foi convertida em energia e movimento temporal. É neste contexto 

que a performance começa a surgir em Portugal acompanhando as novas ideias e 

retomando a relação arte/vida, cara ao movimento Fluxus. 

     Em Portugal, com o prenúncio do fim do regime fascista, na década de 60, várias 

alterações se tinham dado a nível estrutural que vieram propiciar este 

desenvolvimento. O mercado da arte sofreu um rejuvenescimento tendo surgido várias 

galerias de arte novas, entre as quais, a Galeria Alvarez, no Porto, dirigida por Jaime 

Isidoro – a qual abriu, a partir de 1964, um estúdio em Valadares, a Casa da 

Carruagem, destinada a acções paralelas dentro das quais se vieram a incluir, mais 

tarde, os happenings e a criação de vários espaços como a Cooperativa Árvore (Porto, 

1963), já na década de 70 -, e de grupos como o Círculo de Artes Plásticas de 

Coimbra - que organizou, entre outros, projectos como O Aniversário da Arte (1974) e 

Semana de Arte na Rua (1974) –, os quais, tendo uma actividade independente das 

estratégias comerciais vieram a fomentar o desenvolvimento da arte experimental e de 

vanguarda portuguesas. Por fim, a efervescência das novas ideias fez com que se 

cruzassem o teatro, o cinema, a arte experimental em momentos de um intenso 

significado político e cultural. 

      Depois do 25 de Abril, o campo das artes plásticas amplia-se com o surgimento de 

novos grupos de acção, como o grupo Acre, o grupo Puzzle e o C.A.P.A.C. 

Juntamente com as acções destes grupos surgiram, também, novas iniciativas, como, 

por exemplo, os Encontros Internacionais de Arte, organizados por Egídio Álvaro e 

Jaime Isidoro. É também criada a Direcção Geral de Acção Cultural que programará, 

sob a direcção de João Vieira, as exposições da Galeria Nacional de Arte Moderna, 

em Belém, onde tem lugar a exposição Alternativa 0 em 1977, organizada por Ernesto 

de Sousa, a qual reunirá os artistas emergentes da vanguarda artística portuguesa. 

      Nos seus escritos, Ernesto de Sousa define o conceito de vanguarda então 

proposto – o qual reúne em si muitas das características do kinismo -, do seguinte 

modo:  

 

“[….] toda a vanguarda é: 
Negativamente: 

                                                
2J. Fernandes e M. Ramos (cord.), Perspectiva: Alternativa Zero, pp. 16-7. 
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I Recusa ( e destruição) de todo o objecto estético reificado, isto é: coisa 
separada da vida geral, mercadoria, troféu ou emblema elitista de prestígio 
social. Combate à ideologia produtivista. 
II Combate sem tréguas a toda a concepção de obra de arte como divertimento 
ou factor de respeitabilidade. Combate ao espectáculo (independente da 
própria vida) e à sublimação por via estética da memória colectiva. Combate a 
todo o ilusionismo e à passividade espectatorial. Combate ao consumismo, e, 
em particular, ao consumismo sublime (propriedade individual da obra de arte). 
Destruição da distância entre o espectador e o espectáculo. 
III Combate a todas as tentativas de utilizar a actividade estética reduzindo-a 
ao acessível e ao belo (“Kitsch”). Combate à massificação da cultura. 
IV Deslocação e destruição do conceito de qualidade. “Sou um especialista do 
mal-feito” (Filou) 
Positivamente: 
I Procura da obra de arte como processo (e relativa a sujeitos em processo, 
sociedades em processo…), de que a obra aberta é um caso em particular. 
Valorização do efémero, técnicas do caso e da abertura. Silmultaneísmo. 
II Procura da globalização, descoberta de novas estruturas. Ideia de 
envolvimento e arte de sistemas. Entre a arte e a vida apenas subsistirão 
barreiras metodológicas. Técnicas de apropriação e de comunhão. Destruição 
do quadro(s) e dos tabus formais. 
III Participação. “A arte deve ser feita por todos”. (Marx: no futuro não haverá 
pintores, mas indivíduos que fazem pintura). Artes da acção. Arte colectiva. 
IV Nova vocação didáctica da actividade estética. Provocação (ou pró- 
vocação, como lhe tenho chamado) e humor como técnicas. N. B.:A maior 
parte das artes de guerilha dizem respeito aos últimos enunciados. 
Principalmente. 
V Todos os materiais são materiais nobres, a merda, o tempo, o plexiglas…a 
ideia. Primado da concepção, da invenção”3 
 

      Algumas das pinturas e performances de Albuquerque Mendes, que também 

participou nesta exposição, são fiéis a estes princípios aqui definidos por Ernesto de 

Sousa tendo, ao mesmo tempo, um carácter de intervenção crítica e humorística 

marcado pela irreverência que denominamos aqui de kinismo.  

      A obra de A. Mendes caracteriza-se pela interdisciplinaridade cruzando a 

instalação, a performance e a pintura num permanente interrogar irónico da sociedade 

portuguesa e dos contextos da História da Arte. É deste cruzamento que nasce a força 

contaminante que faz comunicar, tanto os seus diferentes momentos entre si, como o 

interior e o exterior da obra da qual o público faz parte inerente. Assumindo um 

conjunto de códigos e dispositivos ready-made articulados com gestos arquétipos 

ligados à prática da litúrgica do Cristianismo, A. Mendes cria situações em concerto 

com o público nas quais os elementos da cultura judaico-cristã desempenham um 

papel-chave: “eu utilizo a religião católica em todo o meu trabalho porque muitas vezes 

                                                
3J. Fernandes e M. Ramos (cord.), Perspectiva: Alternativa Zero, pp. 22-3.  
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é muito fácil, pela facilidade que eu assim tenho em colocar as pessoas no sítio que eu 

quero”4. 

       Esta prática da performance, do latim performare5, “dar forma” a situações é, para 

A. Mendes, indissociável da sua prática de pintor: “é o dinamismo da performance que 

me interessa […] é uma […] vivência […] eu não concebo a minha vida de pintor sem 

a performance a pontuar”6. No sentido do fazer dissolver a dicotomia público/artista, A. 

Mendes realiza em 1975, em Viana do Castelo, um ritual através do qual Albuquerque 

mostra que a arte pode comunicar directamente às massas, de forma espontânea, 

sem ter de utilizar uma linguagem elaborada. O problema essencial, que ele resolveu, 

é o dos meios utilizados, da linguagem específica que serve de suporte à mensagem. 

Assim, como refere Egídio Álvaro, “Albuquerque Mendes será, com a sua Performance 

em Viana (1975), o primeiro artista português a praticar um diálogo directo com o 

público dito não culto, sem barreiras nem sábias explicações”7. 

      Como o crítico descreve noutro lugar, “após o “anúncio” feito por uma campainha 

da missa, após a travessia possessiva, penetrante, da cidade, Albuquerque 

circunscreveu na terra arenosa dos jardins do rio um espaço artístico “sagrado”. O 

pano vermelho era suporte e a cor, a tinta branca ligava-o ao suporte natural, à 

superfície do planeta, as folhas de papel (o Pão), eram “consagradas” pela pincelada, 

a tinta da lata (o vinho), era realmente bebida, o martelo pregava simbolicamente a 

arte na cruz da colectividade, a comunhão era assegurada pela oferta aos 

espectadores das folhas de papel ou do tecido pintado durante a cerimónia”8. Neste 

primeiro ritual pagão, A. Mendes concretiza, os conceitos mais importantes da sua 

prática: a tomada de posse física do tecido urbano geográfico e humano, a caminhada, 

a provocação ritual e simbólica e a interrogação do fenómeno artístico. 

      Apesar de, na maioria da suas performances predominar o elemento místico e 

poético inspirado nas manifestações religiosas e profanas da cultura popular 

portuguesa, algumas delas caracterizam-se por utilizar a paródia e a provocação de 

modo a criar uma ruptura no tecido social e a questionar os padrões de pensamento 

dominantes. Em 1981, no âmbito do Festival Internacional de Arte Viva, organizado 

por Egídio Álvaro em Almada, Albuquerque Mendes apresenta Barba e Cabelo. Na 

altura, Almada era a Câmara comunista mais importante do país. Albuquerque 

                                                
4 E. Álvaro, Performances, rituels, interventions en espace urbain, art du comportement au 
Portugal, Paris, 1979, s/p.  
5 O termo teria sido adoptado pela língua inglesa do francês antigo que continha, já no séc. 
XVIII, o termo Performance. 
6 E. Álvaro, op. cit. 
7 E. Álvaro e Fundação Serralves, A Dimensão Performance de Albuquerque Mendes, 
Albuquerque Mendes: confesso, Porto, Asa, 2001, p. 34. 
8 E. Álvaro, Cadernos de Arte Moderna, I.A.D.E., 1981, s/p. 
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Mendes pintou dois quadros representando Lenine e Staline lado a lado e afixou-os 

nas paredes duma barbearia do centro da cidade. Egídio Álvaro – que na altura tinha a 

cabeça completamente rapada e uma barba curta assemelhando-se a Lenine –, 

sentou-se diante de uma pintura e Albuquerque Mendes diante da outra. Lá fora, a 

multidão aglutinava-se diante de uma vitrina tentando ver o que se passava. 

Meticulosamente, o barbeiro iniciou o seu trabalho, cortando a barba e o cabelo do 

artista até que este se assemelhasse a Staline. No fim, Albuquerque Mendes saiu 

tranquilamente da sala da barbearia9, cujo chão estava coberto de cravos vermelhos, 

deixando em aberto a possível interpretação do seu acto. O carácter ambíguo da 

intervenção suscitou a polémica gerando enormes debates em torno da sua leitura. 

Albuquerque Mendes nunca deu a sua leitura deixando a dúvida germinar a reflexão. 

      Assim como para A. Mendes, também para Diógenes, como observa Sloterdijk, 

não era “tanto a análise” que era utilizada como principal arma mas “o riso”. Diógenes 

procurava um “conhecimento para pessoas livres; livres, também, das restrições da 

escola e com isto ele inicia uma série de nomes nos quais Montaigne, Voltaire, 

Nietzsche, Feierabend e outros aparecem [...] esta é uma linha do filosofar que 

suspende o espírito do sério”10. 

      É contra a aprendizagem através da mera imitação que não incentiva a 

imaginação e o nascimento do Kairos que A. Mendes se insurge. Como Platão define 

em Fedro, Kairos é a capacidade de dizer a coisa certa na altura apropriada, a 

atenção máxima ao fluir do tempo a qual não pode ser ensinada mas apenas 

descoberta. Numa performance realizada no anfiteatro na Escola Superior de Belas 

Artes do Porto, Mendes ridiculariza o instinto gregário que leva o homem a segregar o 

estranho e a apoiar, independentemente do seu valor objectivo, os elementos do seu 

grupo. Os laços desse grupo, clã ou nação são consolidados através da aprendizagem 

de técnicas, reconhecíveis como pertencentes a uma determinada classe ou métier e 

transmissíveis enquanto tal, como, por exemplo, a técnica da pintura. Encenando uma 

aula de pintura, Albuquerque sobe ao palco e inicia a sua performance com a frase 

“nada mais a propósito numa escola de belas artes do que uma aula sobre a maneira 

de como pegar o pincel”, depois do qual pede a colaboração de um aluno para 

exemplificar o acto. Um palhaço prontifica-se, então, para subir ao palco. Depois de A. 

Mendes perguntar se é aluno e de este responder de modo afirmativo, explica-lhe, 

pacientemente, o que é um pincel, ensinando-lhe a posição correcta de pegar no 

mesmo. 

                                                
9 Baseado no relato de E. Álvaro. In: E. Álvaro e Fundação Serralves, A Dimensão 
Performance de Albuquerque Mendes, Albuquerque Mendes: confesso, s/p. 
10 P. Sloterdijk, Kritik der Zynischen Vernunft, p. 160. 
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      Também como forma de crítica ao diletantismo do mundo da arte, na IV Bienal de 

Arte de Vila Nova de Cerveira, em 1984 A. Mendes recria, juntamente com Gerardo 

Burmester, uma classe de aulas afixando posters nas paredes com inscrições 

provocatórias como “os críticos apenas gostam do que promovem”, ou “ a melhor 

pintura é a que os nossos amigos fazem”. Do mesmo modo, no I Encontro Nacional de 

Performance, em Torres Vedras, em 1985, A. Mendes organiza uma corrida de sacos 

trazendo, cada um, um dos nomes dos críticos de arte portugueses membros da 

A.I.C.A (Associação Internacional de Críticos de Arte): Rui Mário Gonçalves, J. Luís 

Porfírio, Egídio Álvaro, J. Pinharanda, Alexandre Pomar, José-Augusto França e 

Fernando Azevedo). De todos eles, foi o saco com o nome de Egídio Álvaro – único 

crítico que, na altura, tinha apoiado a arte da performance em Portugal tendo estado 

na base da ida de um grupo de performers portugueses ao Centro Pompidou, em 

Paris, no ano de 1984 –, foi o que saiu vencedor ganhando uma taça e uma medalha. 

É num ambiente festivo e apelando à participação do público que A. Mendes faz uma 

crítica à política da arte que torna visível uns em detrimento dos outros. 

      A actividade de A. Mendes, que podemos considerar na linhagem filosófica das 

figuras kínicas, é sempre um trabalho da margem, procurando criar buracos nos muros 

através dos quais a cultura oficial procura assegurar a sua hegemonia. Juntamente 

com Gerardo Burmester, A. Mendes cria, no Porto, a Associação de Arte “O Espaço 

Lusitano” que veio a desempenhar um papel importante na revelação dos artistas 

emergentes de meados da década de 80, tendo-se tornado, desde logo, num espaço 

assumido de uma atitude de rotura e paródia intelectual. Neste espaço têm lugar 

várias performances ou exposições no mesmo registo. Numa das suas performances, 

Albuquerque Mendes e Gerardo Burmester fazem férias no Espaço Lusitano, 5 de 

Julho de1983: as paredes da galeria tinham sido inteiramente cobertas de pinturas de 

enormes gelados nas paredes enquanto o chão representava o oceano com uma ilha 

no meio. Como foi posteriormente descrito no catálogo da Exposição em Serralves, 

1998, “Albuquerque aparece de fato, gravata e casaco de praia, estende uma toalha 

sobre a ilha e cobre-se com um creme protector. Gerardo surge vestido com um fato 

de trabalhador, transportando uma mala, da qual retira vários peixes crus que lança ao 

público. Na sala, encontra-se desde o início da performance um sorveteiro. No final, os 

artistas chupam cada um o seu gelado, enquanto que o sorveteiro distribui todos os 

outros pelo público”11. 

      Como este relato descreve, o comportamento de A. Mendes cria uma linguagem 

mímica utilizando a pantomima de modo a incitar a participação do espectador que 

                                                
11G. Burmester, Gerardo Burmester, p. 45. 



225 
 

tem de a decifrar constituindo a mensagem no próprio processo de decifração. Deste 

modo, A. Mendes parodia o mito burguês das férias que se transforma no signo de 

uma determinada classe social, juntamente com o carro, as etiquetas das roupas, a 

formação intelectual, etc. “Ir para fora cá dentro” é, também, uma metáfora da 

permanente ilusão que criam, até, os próprios espaços de ruptura e de diversão que, 

no fundo, não saem de um circuito fechado, constituindo tubos de escape necessários 

para que a pressão não faça explodir o sistema.    

      Já Diógenes utilizara a mesma linguagem gestual para se opor à solenidade dos 

discursos metafísicos de Platão. Com o nascimento da “alta teoria” platónica, a 

argumentação foi separada do corpo, do presente que aparece na sua forma concreta 

e indissolúvel. Contudo esta dicotomia tem sido, desde o cinismo e ao longo dos 

tempos, continuamente rompida pela emergência, como observa Sloterdijk, de um 

movimento contrário na forma, variante de uma baixa teoria que pratica 

pantomimicamente e grotescamente a encorporação prática ao extremo. Essa 

dicotomia entre o corpo e o espírito e a sobrevalorização deste último em detrimento 

do primeiro levou, como Deleuze e Guattari analisaram em Mille Plateaux, a uma “des-

territorialização” do corpo paralelamente porporcional a uma “reterritorialização” da 

face. A essência do indivíduo surge como algo exterior ao corpo, espelhando-se 

apenas nas feições do rosto, na boca e, sobretudo, nos olhos, que constituem “a 

janela da alma” enquanto que este mesmo olhar transforma o mundo numa 

paisagem12 . 

      Os índios Caduve consideravam que “um corpo que não é pintado é um corpo 

estúpido”13. Como Lévis Strauss analisou, em Antropologia Estrutural, 1958, a 

tatuagem era um modo de inscrever a lei no corpo, esconjurando a ameaça da 

natureza e integrando o homem na comunidade dos homens. Com o advento da 

escrita, a lei passa a ser inserida no livro e o corpo torna-se no objecto de uma 

fetichização: “ […] o corpo encerra-se nos seus signos, valoriza-se mediante um 

cálculo de signos que ele troca sob a lei da equivalência e da reprodução do indivíduo. 

Este já não se anula na troca; especula. É ele, e não o selvagem, que está em pleno 

fetichismo; mediante o fazer-valer do seu corpo, é ele que é fetichizado pela lei do 

                                                
12 G. Deleuze, Mille Plateaux: capitalisme et shizophrénie, Paris, Minuit, “par-ce-qu´elle opère 
une visagéification de tout le corps, de ses entours et de ses objets, une paysagéfication de 
tous les mondes et les milliuex. La derritorrialisation du corps implique une retorritorialisation 
sur le visage”, p. 222. 
13 I. Carlos, Performance ou a arte num lugar incómodo, Lisboa, Faculdade de  
Ciências Sociais e Humanas, 1992, p. 61. 
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valor»14 . Deste modo, o corpo torna-se num “corpo estúpido”, mero suporte de signos 

sociais15. 

       Mas, embora a performance, devido à sua linguagem sempre metafórica e ao seu 

apelo à participação do observador, seja a forma de arte que melhor corporiza a união 

entre a vida e o pensamento, não é, contudo, tanto a pertença a um género artístico 

que caracteriza o espírito kínico mas a tentativa constante de subverter os valores 

dominantes e uma atitude de desafio ao poder embebida na fonte da tradição satírica. 

Esta atitude de paródia também está patente em muitas pinturas de Albuquerque, 

especialmente, nos auto-retratos e nas representações explicitamente sexuais que 

utilizam como referência as linguagens da História da Arte do séc. XX, como a 

colagem dadaísta, a pintura expressionista e a bad painting. Nestas, A. Mendes 

destrói deliberadamente o ideal do belo, da forma fechada e acabada assim como a 

ideia romântica do artista sublimado como herói, mostrando-nos a imagem do artista 

de-formado de contornos imprecisos, em suma, o negativo do que poderia ser 

considerado belo e heróico. 

      Pedro Portugal, a partir da extinção do grupo Homeostética, desenvolveu um 

percurso essencialmente de intervenção crítica que poderíamos, neste contexto, 

também denominar de kínica, afastando-se, através de uma estratégia de ironia cínica 

e distanciamento, do humor nivelador da Homeostética. Neste sentido, pensamos que 

algumas das suas obras mais significativas são Eucalipto-Homenagem, encomendada 

pela C.M.L. para as Festas da Cidade em 1991, que consiste na colocação de um 

eucalipto invertido na rotunda do aeroporto cercado por uma fita laranja num 

comentário lacónico à política governamental da altura, então da mesma cor. A 

mesma estratégia de intervenção pública kínica, i. e., uma forma de linguagem 

gestual, auto-exemplificativa, que convoca o sentido de distanciamento crítico do 

observador face ao mundo, é utilizada por Pedro Portugal quando, a propósito da 

barragem do Alqueva, coloca uma garrafa gigante num espaço público do Alentejo, ou 

quando organiza a florestação com árvores de crescimento lento na Quinta da 

                                                
14 J. Baudrillard, L´échange symbolique de la mort, Paris, Gallimard, 1976, “le corps se referme 
sur ses signes se valorise par un calcul des signes qu´il échange sur la loi de l´équivalence et 
da la reproduction du sujet: il spécule. C´est lui, et non le sauvage qui est en plein fétichisme: à 
travers le faire valoir de son corps, s´est lui qui est fétichisé par la loi de la valeur», p. 164, in, 
trad. port., p. 180. 
15 É contra este “devir civilizacional, no qual a arte se integra e joga um papel fundamental” que 
se afirma, como nota Isabel Carlos no seu estudo Perfomance ou a arte num lugar incómodo, a 
performance: “Esta procura das formas primeiras de um quase regresso a um tempo primordial, 
a ressacralização do acto artístico, a devolução do carácter mágico e primordial da arte 
radicaliza todo o interesse pela arte primitiva que o modernismo tinha instaurado”, in, Isabel 
Carlos, Performance ou a arte num lugar incómodo, p. 61. 
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Carrapata, Fundão (1994), trazendo para o centro da atenção os processos de 

produção e recepção artísticos. 

        Ao longo da década de 90, a diversificação das formas e materiais de trabalho 

alargou-se também ao domínio informático. A utilização desta técnica permitiu a Pedro 

Portugal explorar uma das ideias que se tornou central na sua obra a partir de meados 

da década, a saber, a ideia da interactividade e do jogo didáctico. A encenação desta 

ideia permite-lhe tornar difusa a fronteira entre autor/fruidor, humor/seriedade e 

original/duplo. Traços desta estratégia são já visíveis, por exemplo, em Portugal 

Forever, Galeria Atlântica, 1981, na qual cubos recortados convidavam as (pseudo) 

crianças a encaixar as formas adequadas.  

      A questão do “fim da pintura” implicada no desvanecimento das fronteiras entre 

original e reprodução, na qual se baseava a “aura” da arte, é trazida para cena em 

Anch´io son´pittore, 1999, na Fundação Calouste Gulbenkian, na qual um ecrã 

electrónico suspenso à maneira de uma tela num dos cavaletes de Vieira da Silva se 

torna num dispositivo accionador do procedimento pictórico a partir de uma 

“linguagem” pré-estabelecida. Mas é a utilização da informática que vai permitir o 

alargamento exponencial da reflexão sobre a interactividade entre a realidade e a 

ficção, como se torna patente no projecto PP-ROOM, o qual é constituído por duas 

peças que se completam formando uma instalação artística em constante mutação: 

uma aplicação off-line  na qual qualquer utilizador pode realizar a sua “pintura” em 

formato gráfico, e uma aplicação on-line na qual pode proceder à encomenda da 

mesma e à sua eventual impressão. 

      A  ironia no facto de se poder encomendar por internet uma obra original realizada 

no museu, é contraposta à “anti-ironia” de ser o próprio fruidor o accionador de um 

procedimento que é suposto ser sempre “dos outros” e desenrolar-se no abstracto. 

Como Pedro Portugal nota: “a anti-ironia é muito mais sarcástica, por passar da 

terceira à segunda pessoa e se dirigir a cada consumidor. O mau tratamento a que os 

submete têm o carácter perverso de se tornar sedutor”16. Contudo, é, a nosso ver, 

essa antítese que caracteriza a ironia e que a distingue do humor. Encontrando-se 

sempre, por definição, onde não está, a ironia nega-se sempre a si mesma subindo 

sempre um degrau acima ou abaixo da camada de sentidos. 

      De entre os outros artistas portugueses das gerações mais recentes que 

poderíamos, assim, abordar para aflorar a questão do kinismo, consideramos, 

contudo, que, neste contexto, Paulo Mendes é aquele que, ao longo da sua carreira, 

se torna mais exemplificativo do conceito de kinismo, pois, desde o início, sempre 

                                                
16 P. Portugal, Anch´io son ´pittore, Lisboa, Centro de Arte Moderna, 1999, p. 8. 
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assumiu uma acção de intervencionista crítico e procurou desempenhar um papel 

socialmente relevante na sociedade e usando uma estratégia irónica da qual faz parte 

o seu desaparecimento público enquanto artista, sob o papel de operador ou curador 

de situações. Como comenta Zizek em Mapping Ideology17 “o kinismo representa a 

rejeição plebeia da cultura oficial através da ironia e do sarcasmo; o procedimento 

kínico clássico é o de confrontar as frases patéticas da ideologia oficial dominante […] 

com a banalidade do dia-a-dia, ridicularizando-os ao revelar, por detrás da sublime 

noblesse das suas frases ideológicas, os interesses egoístas, a violência, as 

reivindicações brutais do poder. 

      O feio é uma forma de lançar à mumificada face do belo a multifacitude do 

concreto, de opôr à rigidez estática do ideal a fluidez imprecisa do devir, do incompleto 

e do falhado. É essa oposição ao excesso de sentido através da ligeireza do humor 

que faz rebentar as bolas de sabão daqueles que se lançam em grandes voos 

grandiloquentes através do irreprimível estremecimento do riso que constitui uma 

constante do kinismo. Desde o início da História europeia que o riso se tornou no 

melhor aliado da “fala da verdade” (parrhesia). Simbólico desta aliança é o episódio de 

Tales, narrado por Laércio, no qual Tales, o pai do pensamento sistemático jónico, 

caiu numa fossa enquanto ia, nas nuvens, para o seu estudo. A sua criada, que o 

acompanhava, disse, zombateiramente, “nem sequer consegues ver o que está 

debaixo dos teus pés e tens a pretensão de saber o que se encontra nos céus”. 

      O kinismo não se define assim tanto pelo anti-intelectualismo como pela luta contra 

a confinação do espírito ao “pé da letra”, ao ponto abstracto e irrelevante face ao todo 

e na recusa da relegação do corpóreo, do qual decorre a experiência, como uma 

deficiente e baixa forma de vida. O desenvolvimento da sociedade tecnológica levou à 

digitalização do sensível relegando para um alter-ego fictício a experiência que passou 

a ser vivida por “procuração” tornando, desse modo, os signos do real em realidades 

concretas e tornando obsoletas as fronteiras entre o real e a sua simulação. A 

sociedade tornou-se, assim, no espectador narcísico do seu próprio desaparecimento, 

espelho contra espelho, que se reproduz até ao infinito no ponto cego do olhar. Como 

Guy Debord notou,1967, citado por Paulo Mendes em Anotações sobre como se deve 

jogar xadrez, “toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de 

produção se anuncia como uma imensa acumulação de espectáculos. Tudo o que era 

directamente vivido se afastou numa representação”. 

      Como já notámos anteriormente, a geração que começou a ganhar visibilidade nos 

anos 90 testemunhou não só a absorção pelo sistema da geração anterior mas, 

                                                
17S. Zizek, Mapping ideology, p. 313. 
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também, o processo global de desencantamento desencadeado pela queda do muro 

de Berlim, em 89, tendo uma maior consciência da forma como os mecanismos sociais 

de produção e recepção da arte se integram no processo social mais vasto e 

complexo de manipulação ideológica, dando maior primazia ao papel social e ético do 

artista na sociedade. O poder deixou de estar centrado numa autoridade, como era 

típico nos Estados-Nação, mas passou a estar nas mãos das multinacionais, a guerra 

tornou-se, sobretudo, uma guerra económica infiltrada, na qual a manipulação das 

imagens é o instrumento de persuasão mais eficaz. Daí muitos artistas desta geração 

se voltarem para o que António Cerveira Pinto denominou de “realismo mediático”18, 

adoptando a própria estratégia do inimigo para minar os códigos de comunicação 

dominantes e ter uma forma de participação activa na crista do presente.  

      Sendo a filosofia cínica clássica, determinada historicamente como uma filosofia 

de vida, o seu deslocamento para o domínio artístico só faz sentido enquanto uma 

prática ou procedimento artístico e não como algo como uma essência, qualidade ou 

estilo de arte. Estas práticas kínicas reinventam-se sempre ao longo da História de 

forma a contrariar o poder dominante e a questionar as suas formas de legitimação, as 

quais, geralmente, recorrem à metafísica para desvalorizar, aos olhos dos pobres, o 

presente. É a este último que estas práticas tentam devolver a integridade. 

      Neste contexto, consideramos que Paulo Mendes é a figura mais paradigmática do 

kinismo na geração mais recente, devido ao seu trabalho de reflexão crítica, à sua 

interdisciplinaridade e versatilidade que lhe permite a fuga sábia à absorção pelo 

sistema, não se deixando cair no fácil vedetismo. Paulo Mendes considera que o papel 

do artista na sociedade é o de se colocar no seio do real realizando a partir daí a sua 

acção interventiva: “[…] o artista deve ultrapassas as sucessivas resistências que as 

“estruturas de domínio” lhe vão criando na concretização das obras […] e tentar 

compreender os valores de representação, os modelos de comportamento, criando 

“imagens” do presente que sintetizem estes estereótipos, integrando-os num sistema 

articulado, discurso estético e filosófico em interacção com as abordagens político-

sociológicas”19.  

      No texto que acompanhou a sua primeira exposição individual, Sabotagem, 

realizada em 1992 na galeria Zero, traçavam-se já, como ele observou mais tarde20, as 

linhas gerais que viriam a orientar o seu trabalho futuro: “Sabotagem = como acto 

                                                
18AA. VV, Imagens para os anos 90, p.42. 
19 P. Mendes, Anotações sobre como se deve jogar xadrez, Confidências para o exílio, nº 1 
(Mar. 1994), pp. 7-19, p. 7. 
20 Paulo Mendes, op. cit., “do texto que escrevi em Maio de 1992 para a exposição [reune] uma 
série de pressupostos, ali ainda numa fase embrionária de elaboração que viriam a ser 
desenvolvidos nos trabalhos posteriores com maior consistência e autonomia”, p. 14 
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voluntário na tentativa de destruição ou inutilização de instrumentos de trabalho; 

marcar uma posição forte contra uma série de princípios que, ou não conseguiram 

impor-se, ou foram defraudados ao longo da época do modernismo; posição niilista de 

desconstrução dos dogmas formalistas de Clement Greenberg e da abstracção 

modernista. Sabotagem a um entendimento linear, às condições ideais de leitura, ao 

silêncio do entendimento opõe-se o ruído, sonoro e visual, da discussão, causando 

incómodo, perturbação (não há razão para falsos consensos); não há despojamento 

espacial, mas sim catalogação de formas, armazenamento de materiais numa galeria, 

como mostruário, mercadoria em stock (museu, coleccionismo, valor-troca).21 […] 

Actividade recolectora e de sedução = Nas actuais sociedades mediáticas os 

elementos estruturais de linguagem plástica são outros. Não integra mais uma 

produção que se baseia nos dados formalistas, nos elementos estruturais da 

linguagem plástica original (ponto, linha, plano): estes elementos apenas farão sentido 

quando utilizados como citação irónica, paródia de formas “historicamente 

qualificadas”, numa apropriação cínica, com a única finalidade de entrar num jogo de 

simulação de aparências, eliminando qualquer possibilidade de um conteúdo genuíno 

e de autenticidade estética.22 […] Pelo processo da citação/apropriação verifica-se a 

negação do original e uma nova utilização do ready-made, funcionando aqui como 

demonstração de uma determinada realidade social/mediática, pretendendo que dela 

o Homem tome consciência e aja no sentido da mudança […] A arte deve pois agir 

como testemunha reflexiva, crítica, interventiva, em relação à realidade, funcionando 

no seu âmbito tecnológico e mediático”23. 

       Na principal peça dessa instalação, Conversation, encontravam-se, já, 

condensadas as qualidades transgressivas que constituem o fio condutor do seu 

método de trabalho. A peça era constituída por uma mesa com duas cadeiras, cada 

uma com uma luz fluorescente em constante intermitência. A incoincidência da relação 

entre os dois virtuais interlocutores era sublinhada por uma instalação sonora, 

constituida por uma composição de Stockhausen que, através de uma estrutura 

baseada nos valores da dissonância e da aleatorearidade, traduzia musicalmente a 

ideia da disrupção e impossibilidade comunicativa. Aqui, torna-se, já, patente a ideia 

de falha que emerge frequentemente na sua obra, quer de uma forma explícita – como 

em on-off, (fig.68) 2002 e no vídeo Kisser (karaoke Life Project/# 2 Caleidoscope 

Frenzy, 1999 –, quer de uma forma implícita, pela sexualização exagerada do action 

man – como em Posição do mundo Português/Expo ´98 (versão constitucional), 1998, 

                                                
21 P. Mendes, Sabotagem, The best of…Vogue, Porto, Mimesis, 2002, s/p. 
22P. Mendes, op. cit, p. 1. 
23P. Mendes, op. cit, p. 2. 
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(fig. 69), Kiss me stupid/ 35 years of love, 1995, (fig. 70), e American way of death, 

1995, (fig. 71) –, e pela dessexualização da figura andrógena de Ken e de Barbie - em, 

por exemplo, Ken c´est moi, Barbie, c´est moi, action man, c´est moi/L´art de vivre (fig. 

72). 

      A sexualização fria e mecanizada do action man – símbolo americano do homem 

perfeito cuja sexualidade está de concerto com os padrões e valores que pretende 

veicular, bravura, patriotismo e família -, denúncia, de certo modo, o fracasso em 

atingir verdadeiramente uma ligação afectiva com o outro, representando uma cicatriz 

na imagem imaculada do que deveria ser o perfeito “self-made man” da sociedade de 

consumo. Por outro lado, a dessexualização da figura de Ken e de Barbie remete para 

o facto de a sexualidade se ter tornado no principal dispositivo de controle pelas 

estruturas dominantes, ao mesmo tempo que se dá o que Foucault denomina por 

dessexualização do prazer24. A manipulação do sujeito operada pelos meios de 

comunicação social converte o desejo no correlativo da mercadoria escoando-o do 

prazer. Daí que a “espectularização voyeurista e fetichista da sexualidade”25 seja, 

como Paulo Mendes afirma, uma das temáticas que têm acompanhado o seu trabalho. 

      A manutenção da falha criada entre o desejo e a sua consumação, perpetuada 

pelo voyeurismo da sociedade de consumo, leva ao desfasamento entre o que, num 

sentido existencialista, podemos denominar, o “ser” do Homem, o que ele projecta 

para si, e a sua concretização real. Assim em On-off, 2002, Paulo Mendes, sentado 

num café juntamente com António Olaio, personificando a figura de um Ken 

desmoralizado, repete mecanicamente uma música natalícia interrompido 

continuamente pelas músicas dos anos 70 e 80 cantadas por Olaio. Os dois nunca 

chegam a estabelecer o diálogo pois vivem em universos diferentes e no video Kisser , 

1999, os contornos de duas figuras femininas envolvem-se no que poderia ser um 

beijo que nunca chega a ser consumado. Deste modo, Paulo Mendes questiona a 

uniformização de comportamento imposta sub-repticiamente pelas estratégias 

mediáticas da sociedade de consumo. 

      Segundo Paulo Mendes, para que a arte não se isole numa torre de marfim 

criando a “arte pela arte”, tida pela expressão individual do sujeito, a noção do autor 

deve-se retirar deixando lugar ao “realismo mediático” (termo adoptado por Paulo 

Mendes de António Cerveira Pinto) que espelha a realidade vivida e a sua 

instabilidade: “através de um tipo de arte inexpressionista pretende-se expurgar o lado 

ambíguo e de lirismo com carácter individual e subjectivo […] o objectivo é reforçar o 

empenhamento social da arte, desvalorizando a ideia da “arte pela arte”. O caminho a 

                                                
24 M. Foucault, Dits et Écrits II, Paris Gallimard, 2001, p. 557. 
25 P. Mendes, O Arquivista, Público (16. 04. 2003). 
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seguir pela actual produção artística deverá pois ser o de um “realismo mediático”26. 

Esse “realismo mediático” não se coíbe de apropriar-se das próprias estratégias de 

mercado para as reverter a seu favor “virando o feitiço contra o feiticeiro”, como, por 

exemplo, em Do it yourself – Faça você mesmo, 1993 e em A Escolha do crítico, 1993. 

No primeiro, Paulo Mendes expôs no chão da galeria os textos críticos, catálogos e 

revistas de arte. Entre estas encontravam-se 130 telas emolduradas do tamanho 

exacto das revistas internacionais de arte da qual reproduziam as páginas de 

publicidade sem as legendas. Ao mesmo tempo, uma câmara no centro da galeria, em 

constante rotação, vigiava a recepção das imagens e dos textos legitimando-os. Deste 

modo, Paulo Mendes procura salientar o poder de manipulação das imagens através 

da sua simulação: “[...] esta “arte de comunicação” transformou as telas em objectos 

sedutores, dissimulando o seu conteúdo crítico através do mimetismo”27 . Em A 

escolha do crítico, Paulo Mendes aborda de novo os processos de recepção estética 

reconstituindo as condições em que ocorre mas deixando visível o que está por detrás 

da “escolha do crítico” mostrando, através de imagens fotográficas, as referências 

literárias, artísticas e estéticas dos críticos.  

      Dentro do núcleo de obras que apresentam um cariz político mais acentuado, as 

obras, entre as outras, em que a esfera pública surge como foco de reflexões críticas, 

consideramos aqui algumas de particular importância. Em Sem Título (A Ninhada), 

1993, Paulo Mendes critica a crescente burocratização das instituições públicas 

recriando de forma realista o seu ambiente através do inventário dos seus signos 

genéricos (como a secretária e o fato de executivo), incluindo, entre os elementos da 

exposição o livro “A Riqueza das Nações” principal fonte inspiradora dos seus 

funcionários e aludindo ao contexto político da época, então liderado pelo P. S. D., 

através de duas resmas de folhas cor-de-laranja. Em O triunfo da vontade/Der Willens 

Europa 94 (1994) e Posição do Mundo Português/ (versão institucional), 1988 (fig. 69), 

Paulo Mendes reflecte a política de globalização criticando o papel subalterno que 

Portugal desempenha nesse processo e a sua crescente dependência que pactua com 

a lógica de domínio e centralização do poder. 

      Em O 25 de Abril existiu?, de 1999 (fig. 73), Paulo Mendes realizou, juntamente 

com um grupo de criadores de várias disciplinas, uma série de trabalhos para serem 

afixados nas ruas no âmbito do projecto então formado “Quartel/Arte Trabalho/ 

Revolução”, numa tentativa de questionar a evolução da revolução que trouxe outra 

vez os mesmos senhores sob outras bandeiras, a mesma arrogância sobre os 

mesmos ombros a dominar um povo de novo privado de utopia, porque, dizem os 

                                                
26P. Mendes, Sabotagem, s/p. 
27P. Mendes, op. cit.  
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senhores, não há tempo, é necessária a ordem para marchar ao passo da União 

Europeia.  

      Inicialmente, a maquete para um outdoor onde se lia O 25 de Abril existiu? foi 

apresentada à C.M.L., então dirigida por uma coligação formada entre o PS. e o PC, 

como proposta para ser colocada numa zona central de Lisboa. A proposta foi 

“recusada por razões obviamente de inconveniência política”28. Paulo Mendes 

apresentou, então, uma segunda proposta com uma imagem fotográfica de um graffiti 

representando o rosto de um negro acompanhada pela frase “Deus tem uma única 

desculpa que é o facto de não existir”. O destino deste outdoor, finalmente aprovado, 

constitui um comentário lacónico à liberdade de expressão no tempo pós-

revolucionário: tendo sido colocado perto de uma igreja, foi apedrejado e, após o 

pedido do padre local, imediatamente aceite, apenas a imagem “passou” pela censura 

tendo sido o texto tapado por uma faixa preta. 

      Através das suas chamadas de atenção para a realidade que fazem despertar do 

sono em que o mundo mediático nos procura induzir, Paulo Mendes procura 

desconstruir a metafísica que hoje se disfarça na imagem, através da 

espectacularização da sociedade que torna o objecto de desejo simultaneamente 

perto e ausente, como, outrora, o além prometido, sempre supostamente alcançável 

através de sacrifícios mas, concretamente, sempre inalcançável. Deste modo, “com a 

derrocada da auto-expressão e com o esvaziar de significados fortemente metafísicos 

ou de busca do absoluto no relacionamento entre o objecto e o sujeito, o interesse 

está agora em todas as formas de “reprodução” mais do que de “produção””29. 

      É sobretudo a destruição dos fins metafísicos, já defendida por Ernesto de Sousa, 

que coincide com a culminação da razão kínica. Na sua perspectiva, aqueles que 

rejeitam todos os, assim chamados, fins e valores, num sentido kínico, rompem o 

círculo da razão instrumental na qual os bons “fins” são perseguidos por “maus” meios. 

Quando a consciência se torna capaz de largar mão do “bem” como um fim e de 

abraçar simplesmente o presente, o que já está aí. Deste modo, é possível um 

relaxamento no qual o acumular de meios para fins imaginários e sempre fugidios se 

torna automaticamente supérfluo.  

     Assim, o kinismo promove uma argumentação ousada e irreverente que Sloterdijk 

denomina com o intraduzível termo “frecheit” em relação ao qual o pensamento 

respeitável até hoje não sabe lidar, constituindo um estado de “iluminismo”, 

“Aufklärung”, alegre contra a tirania dos que se declaram detentores da verdade única.  

 
                                                
28 P. Mendes, O Arquivista, Público (16. 04. 2009). 
29 P. Mendes, Sabotagem, s/p.  


