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IV  FORMAS DO FEIO NA ARTE CONTEMPORÂNEA PORTUGUESA: ANÁLISE DE 

CASOS  
 
 

IV.1  O HUMOR   

Eduardo Batarda; João Tabarra 
 

      Durante a Ditadura, que se auto-representava como símbolo do autoritarismo 

dogmático e da total ausência de humor, o recurso ao humor de Eduardo Batarda 

representava uma afirmação do valor do superficial contra a pretensa profundidade 

dos grandes valores sagrados como a Igreja, a pátria, a família, a arte, tanto da 

vanguarda como da retroguarda. 

      Portugal tinha vivido dois terços do séc. XX no prolongamento do isolamento 

cultural que caracterizava a sociedade portuguesa já desde o séc. XVIII e que tinha 

sido apenas provisoriamente interrompido durante a segunda década pelas 

experiências estéticas da geração de Amadeo Souza-Cardoso, Santa-Rita Pintor e 

Almada Negreiros. O Estado Novo acentuou esse isolamento, tanto pela sua política 

cultural a nível institucional, como pela contestação que gerou em torno dessa mesma 

política. Qualquer acção cultural era absorvida por esta força centrífuga causada pelo 

eixo formado entre o pólo do neo-realismo, mais ligado ao fascismo, e do surrealismo, 

simpatizante com a esquerda política. Consequentemente, todo o movimento anti-

fascista era lançado para o campo da vanguarda artística o que tornava difícil 

distinguir o que era meramente do “contra” do que era “artista”. Como Batarda 

salientou numa entrevista1, havia uma verdadeira “pescadinha de rabo na boca” dado 

que ser do “contra” era ser culto, ser culto era ser criativo, ser da cultura era ser 

artístico, ser artístico era ser “do contra”. 

      Para agravar esta situação, como consequência da política cultural do 

Secretariado Nacional da Informação (S.N.I) e da acção do Ministério da Educação e 

da P.I.D.E., havia uma verdadeira dificuldade, quer no acesso directo, quer indirecto, 

às obras e ideias das pessoas que protagonizavam o debate estético internacional da 

época. Eram poucas as informações que se tinha da actualidade, tanto do exterior 

como do interior, e as principais fontes de informação eram sempre em terceira mão, 

                                                
1 P. Rito, “Entrevista com Eduardo Batarda”, Arte e Teoria, Lisboa, n.º 4 (2003), pp.100-115, p. 

113. 
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provindas dos livros de História e das antologias. Como resultado vivia-se, num 

ambiente marcado por uma cultura provinciana e conservadora de império colonial 

que, como tal, tentava assumir a aparência do que julgava ser o não-provincianismo 

importando os, mal assimilados, modelos estrangeiros que adaptava às lutas internas, 

contra e a favor da Ditadura. 

       A instituição do medo radicalizou as frentes entre o ideário oficial nacionalista – e 

o programa fascista, também ele importado, de António Ferro –, e a retórica das 

vanguardas artísticas em torno de valores abstractos da “Arte para povo”.Deste modo, 

criavam-se as eternas quezílias entre as frentes da abstracção e da figuração tendo 

Batarda assistido, ao entrar na Faculdade, a “conferências contra a pintura de cavalete 

em nome do Design ou contra a pintura de cavalete em nome dos Muralistas 

mexicanos”2, dos quais eram apenas conhecidos exemplos através de publicações a 

partir das quais depois se generalizava. 

      Deste modo, um fosso era deliberadamente criado entre as grandes Utopias e as 

anedotas populares, entre as grandes Meta-narrativas e as radicais afirmações “de 

café”, sendo, desde sempre, do interesse do poder isolar os focos de união. Como 

relata Batarda “era o que valia […] o facto de sermos todos da malta […] de estarmos 

todos submetidos às mesmas leis nos salões das Belas Artes […] As pessoas eram 

muito mais dadas ao humor, mesmo com uma certa causticidade, a crítica fazia-se 

muito mais na cadeia das cotoveladas e das conversas de restaurante”3. 

      É neste contexto que se podem situar as aguarelas de Batarda dos anos 60 e 70, 

o qual sempre se distanciou das tentativas de instrumentalização política da arte, 

adoptando parodicamente o seu vocabulário como forma de desmantelar a dialéctica 

poder/contra-poder: “a utilidade política da arte era uma crença por muitos partilhada. 

Foi manifesto eu não a partilhar, visto que comecei a realizar arte assumindo muitas 

vezes aspectos pseudo-políticos, francamente e abertamente oposicionistas […] 

suponho patente, hoje em dia, o meu alvo, o objectivo eram precisamente essas 

crenças e superstições”4. 

      Para sair da estagnação cultural em que vivia, Batarda, como muitos outros da sua 

geração, ávidos de informação e de liberdade de experimentação, parte para Londres 

entre 1971 e 1974 para estudar no College Art, enquanto bolseiro da Fundação 

Gulbenkian. Aí realizou vários trabalhos que expôs, juntamente com os realizados em 

1974/5 na Fundação Gulbenkian em Agosto de 1975, num conjunto composto por 95 

trabalhos. Nestes, torna-se patente um humor mais acentuado e uma maior insistência 

                                                
2 P. Rito, “Entrevista com Eduardo Batarda”, p. 106. 
3 P. Rito, op. cit., p. 113. 
4 P. Rito, op. cit., p. 110. 
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em temas provocadores de cariz sexual que se vai aliar à figuração a ao cromatismo 

dos trabalhos anteriores. Mesmo que por vezes seja utilizada a perspectiva, a 

ausência de claro-escuro e o estilo gráfico das figuras, inspirado na banda desenhada, 

com as suas zonas de coloração homogénea, leva a que a pintura se desenvolva na 

superfície através de uma profusão de alusões literárias e comentários a 

acontecimentos da actualidade artística. 

      As aguarelas de Batarda dos anos 60 e 70 situam-se no contexto da nova-

figuração sem, contudo, se identificarem plenamente com esta. O termo “pop art” tinha 

surgido para descrever uma pintura figurativa que surgiu em oposição ao 

expressionismo abstracto e que utilizava como matéria os produtos vindos da cultura 

de massas, como as imagens do Cinemascope, das revistas, da TV e da publicidade. 

Em comum tinha Batarda com os artistas da pop o repúdio pelo discurso metafísico do 

abstraccionismo e a tentativa de unir literalmente a forma e o conteúdo. No 

desenvolvimento da arte pop, alguns artistas continuaram a sua pesquisa em direcção 

a uma acentuação do realismo, divergindo da expressão plana dos signos, enquanto 

que outros, como os Hairy Who e Jim Nutt, continuaram essa via criando uma rede 

urbana de palimpsestos de signos inspirada nos graffitti, nas tatuagens, nas bandas 

desenhadas e nos desenhos animados. 

      Batarda, na sua forma de abordagem, aproxima-se mais dos artistas dos anos 60, 

do grupo de imagistas Hairy Who, e, sobretudo, de Jim Nutt, que se opunham aos 

grandes centros mercantis como Nova Iorque, utilizando, assim como estes, a cultura 

vernacular como fonte. Contudo, estas referências, assim como a pintura 

expressionista de George Grosz, eram utilizadas por Batarda como as cores de uma 

paleta de forma a criar a sua própria linguagem expressiva: “ George Grosz e a pintura 

da República de Weimar constituíram referência ocasional para a situação política 

“decadente” de 74-75. A Arte Marginal, a Arte Bruta ou a Pop foram referências entre 

outras. Existiu um paralelo surpreendente relativamente ao grupo de imagistas Hairy 

Who, eles e particularmente o Jim Nutt, começaram tal como eu pela via da 

banalidade e da Pop, a interessar-se não tanto pelos emblemas de consumo, como 

pelo emblemas das banalidades”5. 

       Esta intenção de, através de uma cadeia de palimpsestos, transportar o 

observador para uma travessia através de várias camadas de leituras e de, no caso de 

Batarda, fazer um comentário da actualidade artística, é reiterada no catálogo da 

exposição na F. C. Gulbenkian: […] é deste cultivo das ambiguidades e deste trabalho 

em que o elemento satirizador assume – na quase total aparência – as formas do 

                                                
5 P. Rito, “Entrevista com Eduardo Batarda”, p. 115. 



210 
 

satirizado que […] nasce aquilo que considero relevante no meu trabalho. Mais ou 

menos aperfeiçoado com o decorrer do tempo, aquele tornou-se mais óbvia e 

declaradamente um comentário permanente ao estado actual das artes visuais. É isto, 

repito, o que eu desejo que seja”6. 

      Não são apenas as figuras que se expandem na superfície, numa total ausência 

de centro, mas também a rede de significados que se fecha num círculo ou, como diz 

o artista num “pseudo círculo” onde tudo se confunde e nada é o que parece ser, 

desmultiplicando-se num infinito jogo de aparências: “é porventura da aversão às 

evidências […] que tem a sua origem a pista fundamental – a minha ao menos – para 

a leitura de “quadros”: nenhum deles, nada dentro deles se mostra como a própria 

coisa. Trata-se de citações, de citações e, indo por aí fora, de auto-citações. […] 

Mesmo o rigor das escolhas, sobretudo quando as aparências são de “associações 

casuais” é utilizado na definição de elementos ou evocação de pseudo-historietas, na 

preparação do sobrepor de “significados”, na pseudo-paródia de “estilos” julgados 

convenientes […] A técnica é a do “desenho colorido”, e as suas analogias […] são, 

sucessivamente: irrelevantes para definições de “maneira”; necessários elementos 

(citacionais) num baralhar de estilos pictóricos e desmontagem destes; e, fechando 

mais um pseudo-círculo, integradas naturalmente na expressão “literária” das obras”7. 

      Na década de 80, as pinturas de Batarda vão sofrer uma profunda alteração 

tornando-se mais densas e complexas e distanciando-se da ligeireza do humor e do 

colorido que caracterizavam as suas pinturas da década de 70. Esta alteração torna-

se patente na exposição Candeeiros, cubismos, cães e colunas, realizada na Galeria 

111 em 1982 onde são exibidas dezenas de acrílicos juntamente com aguarelas de 

1975/80. Nestas, são já visíveis as opções base que irão ser adoptadas, embora sob 

formas diferentes, até à actualidade. Na sua exposição em 1985 e 1987 na Galeria 

111, esta mudança torna-se mais definitiva. As pinturas mostram um acentuamento da 

austeridade cromática, agora, com uma visível ausência de humor, e um ainda maior 

obscurecimento das referências ou citações estilísticas. A sua exploração artística 

num plano formal evoluirá, a partir daqui, mais no jogo das transparências e das 

sombras, das velaturas e dos negros, sugerindo vórtices que criam a sensação de 

vertigem e convocando um tipo de leitura mais emotiva, enquanto que o jogo de 

referências se vai apagando na forma de uma estrutura labiríntica que sustem o olhar, 

mantendo a dinâmica entre a ilusão do real e a realidade da ilusão. 

      Contudo, o seu interesse pelo jogo de superfície – que era trabalhado pela 

concretização dos possíveis do humor – continua, tornando-se, no entanto, mais 

                                                
6Fundação  Calouste Gulbenkian, Eduardo Batarda, Lisboa, F.C.G., 1975. 
7F.C.G., op. cit. 
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hermético, mais obscuro. É, a nosso ver, na sua fase mais humorística que esta sua 

experimentação do real, do que aparece na sua fenomenalidade, se torna mais 

coerente por associar o elemento do prazer e do jogo ao aparecer, ao “vir-ao-mundo”. 

Este acto de fazer, ao contrapor-se à hipoteca ideológica do transcendente pela teoria 

é sempre, em última análise, um acto político8.  

      Em Flood Light of the World (fig. 62), 1973, Batarda parodia a forma camuflada de 

egocentrismo do Homem na sua pretensão em deixar um marco na terra reproduzindo 

eternamente a sua imagem. O título refere-se à metáfora bíblica da luz como graça de 

Deus. Segundo consta no Novo Testamento, Jesus, no Templo de Jerusalém e 

durante a festa das Tendas9, proclama, “Eu sou a luz do mundo” (Jo.  8,12), i. e., vim 

para iluminar o mundo de uma forma que jamais será extinta. Quem for iluminado por 

esta luz divina transformar-se-á na luz de Deus, i. e., no semeador da palavra divina. 

Na metáfora bíblica aludida por Batarda, não basta a luz brilhar para glorificar Deus 

mas tem, também, de se tornar visível para os outros: “Deixa a tua luz brilhar diante do 

homem de forma a que este possa ver as tuas boas acções e glorificar o Pai que se 

encontra no céu”. A sucessão das metáforas bíblicas – “Tu és o sal da terra, mas se o 

sal se tornar insonso quem o tornará salgado de novo? (Mt. 5, 13); “Tu és a luz do 

mundo. Uma cidade numa colina não pode ser escondida” (Mt. 5, 14) –, aponta para 

uma interpretação da ascensão divina como um tornar visível do interior para o 

exterior. O sal – algo de silencioso que não se faz notar senão pelo sabor, esgotando-

se neste –, deve transformar-se em luz, expandindo-se ao transformar em luz aquilo 

que toca. Esta ideia – que Hegel herdou sob a forma do Espírito – de fazer espalhar a 

luz, o espírito, i.é, algo de interior, é corrompida pelo homem que obstrói este processo 

querendo reter a luz apenas para os seus fins pessoais, os seus sonhos primários de 

glória e de posse. O homem corre o risco de ficar obcecado por esta luz tomando os 

seus actos pela fonte de luz, confundindo-se, então, com o próprio demiurgo. No 

entanto, os seus actos são apenas a superfície que faz resplandecer a luz. Batarda 

parodia esta mania das grandezas do homem que se toma pelo próprio Cristo, 

comparando a ascensão divina à erecção sexual masculina. 

                                                
8 Como observa Martin Avillez, “a insistência de Batarda no seu trabalho de superfícies é 
política porque recupera para o discurso cultural a própria noção de superficialidade. As 
hierarquias do pensamento adquirido (pela direita ou pela esquerda) ficam em causa. Nada 
pode ser mais radical do que isto, porque é dado como um jogo, feito e oferecido com prazer”, 
in, Fundação Calouste Gulbenkian, Eduardo Batarda, p. 25 
9 Uma das principais festas judaicas, também conhecida como “A Festa”, que ocorria no 
Outono, no fim da estação dos frutos, em acção de graças. Durante esta grande festa, no 
Templo de Jerusalém, o átrio das mulheres era iluminado, à noite, com candelabros 
gigantescos. 
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      Deste modo, Flood (the light of the World) também pode ser interpretado como 

uma critica ao falocentrismo, i. e., a fixação narcísica masculina pelo seu próprio sexo 

que é projectado, como uma forma de prolongamento, nas suas acções. Como H. Eco 

notou “desde a mais remota Antiguidade, o culto do falo uniu as características da 

obscenidade, de uma certa fealdade e de uma inevitável comicidade. É típica uma 

divindade menor como Príapo (que aparece no mundo grego e latino na época 

helenística), dotada de um órgão genital enorme. Filho de Afrodite, era protector da 

fertilidade e as suas imagens, habitualmente de madeira de figueira, eram postas nos 

campos e nas hortas quer para proteger as colheitas quer como espantalhos; 

considerava-se que poderia afastar os ladrões, sodomizando-os. Era certamente 

obsceno, considerava-se ridículo por causa daquele membro exorbitante [...] e não era 

considerado belo, mas definido como amorphous, feio (aischron) enquanto privado da 

justa forma”10. 

      Adoptando o esquema das vinhetas da banda desenhada, Batarda conta as 

peripécias de um aviador que caiu do céu tendo depois sido sodomizado e amputado 

do seu sexo. Enquanto que o aviador militante persegue os seus sonhos de grandeza, 

desta vez com um pincel, um cão, semelhante ao Pluto da Disney, foge com o seu 

sexo que tinha sido cortado por uma figura feminina, sendo, por fim, crucificado. Na 

parte inferior da pintura, surge um elemento estranho, semelhante ao objecto negro 

tumular de 2001 Odisseia no espaço marcando a misteriosa presença divina. Em 

termos de cor, a pintura é claramente dividida entre as zonas dominadas pelas cores 

frias – na parte inferior e superior –, e pelas zonas quentes, a parte central. É nas 

zonas quentes que se passam as cenas mais violentas, marcadas pela acção do 

homem, enquanto que nas zonas azuis têm lugar as cenas de intervenção “divina”, a 

chegada do aviador e a aparição de um estranho objecto cósmico. 

      A Vitória de Marracuene, de 1973, (fig. 63) é, também, emblemática deste humor 

que se espalha criptograficamente na superfície. A estilização de pingos de tinta 

parodia o estudado acaso da pintura all-over e do misticismo da técnica do dripping  

ao qual está subjacente a ideia do artista como demiurgo. O acontecimento 

representado, a vitória de Marracuene, teve lugar em 1895 e assegurou o domínio 

português da região por altura das investidas dos Vatuas e do seu chefe Gungunhana. 

Marracuene, situado em Moçambique, representava um ponto estratégico importante 

pois era onde se situava o porto de Lourenço Marques –  grande centro de transportes 

industriais que dominava a zona a sul do rio Save –, a entrada principal para o 

Transvaal e, posteriormente, a partir de 1955, para a Rodésia. 

                                                
10 H. Eco, História do feio, p.132. 
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      A pintura foi realizada em 1973 quando Portugal ainda se encontrava sob a 

ditadura fascista e ridiculariza humoristicamente a vã pretensão portuguesa a uma 

grandeza imperial e, de uma forma geral, a sede de poder que origina a violência 

colonizadora. A composição está dividida horizontalmente por um plano que simboliza 

a terra, apesar de ter uma ausência deliberada de perspectiva, e outro que simboliza o 

contexto espiritual em que a cena decorre e que está, por sua vez, dividido em duas 

partes: a da esquerda, marcada por um geometrismo abstracto, simbolizando a arte, e 

a da direita com motivos geométricos que evocam os padrões coloridos africanos, 

simbolizando o contexto histórico. Ambos os planos se justapõem à superfície sem 

deixar lugar ao vazio. Um pouco abaixo do centro e desviado para a esquerda, situa-

se uma figura geométrica quadrangular circunscrevendo o colonizador. O estilo gráfico 

das personagens, semelhantes aos Daltons do Lucky Lucke, caracteriza a violência 

das feições. Abrindo a sua enorme goela, a figura central, contorce a sua face numa 

expressão de gozo infantilizada. 

      Mais dinâmicos surgem os indígenas cujos movimentos de pernas e de braços 

lançando os pincéis em jeito de lanças desenham uma grafia acriptíca semelhante aos 

graffiti de Cy Tombly ou às pinturas de Ives Tanguy. Em vez de escudos, as figuras 

indígenas seguram em paletas trazendo o seu número de atleta ao peito na sua 

corrida contra o invasor. Este traz içado, como uma bandeira do seu barco sem fundo, 

um bacalhau, símbolo nacional popular que aqui também se assemelha à cabeça de 

um ser Maxernstiano, autêntico cavalo de Tróia. As patas deste são representadas 

pelas silhuetas de duas coroas semelhantes às patas de um pato o que confere ao ser 

uma comicidade acrescida. Multiplicam-se os gatafunhos infantis semelhantes aos que 

se encontram nas portas das casas de banho que, como o próprio confessa, são uma 

das suas fontes de inspiração. 

      Uma das características do humor é a de abolir as fronteiras que separam o alto e 

o baixo, misturando os valores e as hierarquias: os signos tanto podem referir-se à 

chamada alta cultura, simbolizada aqui pelo expressionismo abstracto, por Max Ernst, 

etc., como à chamada cultura baixa, representada aqui pela banda desenhada, os 

bonecos pin-pan-pun, os desenhos infantis ou obscenos, etc. Esta multiplicação de 

referências provoca a abolição do eixo de referência alto/baixo. O humor não nasce 

aqui nem do sentimento de superioridade – característico da ironia –, nem do 

sentimento de medo - fruto da diferença de poder -, mas da nivelação de todos os 

elementos. Como Aristóteles já tinha observado, no V cap. da Poética, o risível é 

sempre, por um lado, algo feio, que escapa à norma, à forma, e, por outro, algo que 

não constitui uma ameaça para o sujeito, i. e.: “um defeito ou uma deformidade que 

não é doloroso nem destrutivo”. Inversamente, se adoptarmos uma atitude humorística 
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em relação ao mundo, as coisas surgem na sua relatividade sem a aura da grandeza 

que a distância lhes conferia. Eduardo Batarda, ao adoptar as linguagens 

consideradas pela sociedade como marginais, envolve-se no tema representado 

renunciando ao papel privilegiado que lhe confere a distância de quem adopta um 

ponto de vista fixo exterior. Tudo perde, de facto, importância através do humor, pois 

tudo se revela risível na perspectiva do todo, no infinito das probabilidades. 

      Nos finais da década de 80 e nos anos 90 deu-se a abertura de um grande número 

de instituições dedicadas à divulgação da arte contemporânea como a Fundação de 

Serralves, o Museu de Arte Contemporânea, em 1999, o Museu do Chiado, em 1994, 

o Sintra Museu de Arte Moderna/Colecção Berardo que, juntamente com a maior 

abertura de programação do Centro Cultural de Belém e da Culturgest, vieram dar um 

novo alento à cena artística portuguesa que, assim começava, lentamente, a sair do 

adormecimento em que a mergulharam o regime salazarista e o Sebastianismo. 

      Enquanto que a geração de Batarda tendia a focar as suas reflexões com 

questões que se prendiam com a especificidade do médium ou com a querelas 

artísticas, como, por exemplo, Helena Almeida ou Carlos Carreiro, a crescente 

consciencialização da forma como a sociedade absorve os mais subversivos actos 

artísticos leva a que as gerações mais novas tendam para um maior perscrutar do 

próprio sistema de recepção da arte, apelando à interactividade do observador e 

inscrevendo o acto criativo no presente, quer sob a forma de comentário, quer sob a 

forma de reflexão critíca sobre os códigos comunicacionais vigentes.     

      Foi neste contexto que foi realizada a exposição Imagens para os anos noventa, 

em 1993, na Fundação Serralves, a partir da qual o percurso de João Tabarra ganhou 

visibilidade. Oferecendo paralelos com a exposição Depois do Modernismo (S.N.B.A., 

1983) uma década antes, esta exposição marcou uma nova geração catalisando o 

aparecimento de uma nova sensibilidade. António Cerveira Pinto caracteriza do 

seguinte modo as preocupações estéticas fundamentais dos seus autores: “mais do 

que dirigir-se aos temas mediáticos quotidianos, esta espécie de realismo mediático, 

que parece dominar a mais interessante arte da presente década, corresponde à 

captura simbólica da própria estrutura das paisagens virtuais a que os nossos corpos 

vão ficando presos como uma espécie de lodo nutricional”11. Um dos factores que 

influenciaram a estrutura desta exposição foi a renovação do programa fotográfico em 

Portugal que se deu por volta do mesmo período. Os Encontros de Fotografia de 

Coimbra e os Encontros da Imagem de Braga, assim como a actividade de divulgação 

da fotografia da Galeria Ether e de António Sena, contribuíram - juntamente com o 

                                                
11AA. VV, Imagens para os anos 90, Porto, Fundação Serralves, p. 336. 
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reinício de outros festivais entretanto desactivados, como o Fotoporto e o Mês da 

Fotografia -, para acender um debate que se iria prolongar até ao fim da década entre 

os que defendem uma fotografia “pura” e os que defendem uma prática de fotografia 

hibridizada e de pendor conceptual. 

      João Tabarra, assim como Augusto Alves da Silva, Manuel Valente Alves, André 

Gomes e Luis Palma, pertence a este último grupo tendo desenvolvido, a partir desta 

exposição, uma exploração da iconografia contemporânea no sentido da aproximação 

da estrutura compositiva da fotografia a outras disciplinas artísticas, como a pintura e a 

instalação, ao mesmo tempo que reflecte questões sociológicas manipulando e 

subvertendo formalmente os códigos de comunicação vigentes. Contudo, a obra de 

João Tabarra, apesar de ter um carácter de intervenção social – sobretudo no seu 

trabalho conjunto com João Louro, com o qual formou EntertainamentCo a partir de 

1990 –, caracteriza-se, sobretudo, a nosso ver, por ter como traço predominante um 

humor burlesco, que se afasta da mordacidade da arte intervencionista e 

predominantemente provocadora. O lado um pouco melan-cómico atravessa a sua 

obra fotográfica – com as suas fadas masculinas, terroristas cultos e paisagens idílicas 

de água barrenta –, faz realçar a precariedade da existência humana desmontando o 

cenário de uma transcendência que se revela como manipuladora. A sua crítica 

envolve tanto o observador como o observado, encontrando-se ambos na mesma 

condição de “sem abrigo” metafísico. 

      Em Les revolutionnaires et la strip´tiseuse de 2000 (fig. 64), Tabarra apresenta 

uma série de 180 slides com uma reunião de guerrilheiros com uma striper num quarto 

de hotel luxuoso. Aqui, como em muitas das suas fotografias, o cómico deriva de um 

efeito de transposição. Como Freud analisou em Psychologischen Schriften, Der Witz, 

a técnica de transposição (Verschiebungstechnik), decorre da corrente do processo de 

pensamento, consistindo no deslocamento de contexto do mesmo sem, contudo, 

alterar a sua linha de pensamento. Dado que “a técnica de transposição é 

independente, num elevado grau, da expressão falada não depende das palavras mas 

sim da corrente de pensamento”12, podemos, assim, transportá-la para o seu uso nas 

imagens. Para Bergson, existem três modos através dos quais as sequências de 

acontecimentos, na comédia, se podem tornar cómicas: a inversão, a interferência e a 

transposição13. Enquanto que os dois primeiros são análogos aos “jogos de espírito 

                                                
12 S. Freud, Psychologischen Schriften, Der Witz, Frankfurt, S. Fisher, 1970, “[…] der 
Verschiebungstechnik in hohem Grade unbhängig vom wörtlichen Ausdruck ist. Er hängt nicht 
am Worte, sondern am Gedankengange”, p. 51. 
13H. Bergson, Le rire, pp. 92-93, in, trad. port., p. 79. 
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que desembocam em jogos de palavras”, o cómico da transposição é mais profundo e 

obtém-se “transpondo a expressão natural de uma ideia num outro tom”14. 

      Um exemplo paradigmático do uso da técnica de transposição na obra de Tabarra 

é o vídeo Barricadas improvisées (fig. 65) que reencena os trágicos acontecimentos da 

Praça de Tianamen utilizando carrinhos de compras em lugar de tanques militares. O 

humor apresenta a chave da sua interpretação à superfície utilizando, por isso, 

imagens já banalizadas e tornadas do conhecimento comum para assim tornar visível 

o efeito da transposição. Quanto maior for a força da imagem utilizada que, aqui, já 

atingiu um estatuto de símbolo, maior é a economia do Witz (Chiste) e o seu impacto 

visual. A evocação do massacre ocorrido a 3 de Junho de 1989 na praça de Tianamen 

e a comparação da inutilidade dos protestos dos estudantes com a inutilidade de 

bloquear o consumismo da sociedade de consumo torna-se cómica pelo seu exagero 

literal salientando o facto de a falta de comunicação ser a principal causadora dos mal-

entendidos que, crescendo em “bola de neve”, podem finalizar-se em tragédia que 

seria, afinal, à partida, evitável.  

      A personagem de branco que se encontra de costas apresentando a manifesta 

intenção de bloquear a passagem dos carrinhos, traz dois sacos de compras cheios 

enquanto que as duas personagens empurram, cada uma, uma fila de carros vazios. É 

a evidente falta de diálogo entre as duas frentes que cria o obscuro da situação assim 

como foi uma falta de diálogo entre os estudantes e as autoridades chinesas que levou 

ao massacre.  

      Era precisamente pela liberdade de expressão que os estudantes protestavam 

acabando a imagem fotografada nesta data de um estudante solitário, tentando 

bloquear uma fila de tanques militares, por tornar-se símbolo de uma coragem 

quixotesca e, em última análise, da inabalável fé num ideal que leva aquele indivíduo a 

enfrentar, sozinho, os tanques militares. Esse momento é quase um momento mágico, 

pois, é um momento em que é ainda plausível que os condutores de tanques, também 

humanos, sejam tocados pela emoção e que parem, invertendo a situação.  

                                                
14 H.Bergson, op. cit., “Telles sont bien en effet les trois lois fondamentales de ce qu´on pourrait 
appeler la transformation comique des propositions […]  L´inversion est le procédé le moins 
intéressant […] L´interférence […] donner à la même phrase deux significations indépendantes 
qui se surposent […]Inversion et interférence, en somme, ne sont que des jeux d´esprit 
aboutissant à des jeux de mots. Plus profond est le comique de la transposition […] On 
obtiendra un effet comique en tranposant l´expression naturelle d´une idée dans un autre ton», 
pp. 90-94, in, trad. port., pp. 78-9. Esta classificação do cómico remonta à divisão de Aristóteles 
do cómico em homens, discursos e actos, e que vai estar também presente, mais tarde, nos 
tratados de Cícero e Quintiliano. O principal contributo de Cícero e de Quintiliano para o 
pensamento ocidental sobre o riso foi o de terem abordado este em si e não subordinado a um 
tema ( a arte poética  ou o diafragma, para Aristóteles, ou as afecções mistas, para Platão). 
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      Na fotografia de Tabarra, pelo contrário, não existe a ideia de transcendência. Já 

não adianta o acto heróico de se sacrificar por uma causa pois o inimigo já se 

encontra, camuflado, dentro de nós: os carros de compras são umas armas mais 

poderosas que os tanques. A invasão dos média e da poluição sonora e visual nas 

mentes não levanta nenhum protesto a não ser, quando muito, quando bloqueiam o 

acesso às “compras”. Paradoxalmente, ao contrário de Tianamen, onde não existia 

liberdade de expressão, pode-se criticar e a crítica dissolve-se no meio de um mar de 

apelos e anúncios televisivos. 

      Em Portugueses na Europa, 1995 (fig. 66), - realizado para o Aperto de 

contestação à Bienal de Veneza desse mesmo ano que prescindiu da habitual mostra 

dos artistas emergentes -, o cómico é criado pela incongruência entre a fisionomia 

rude de uma personagem e o contexto de lazer urbano em que é colocada, 

mergulhada numa piscina de hotel, numa câmara de pneu e acenando uma bandeira 

com o símbolo de Europa.  

      De certa forma, podemos considerar que nos símbolos utilizados por Tabarra – a 

fotografia ícone de Tianamen, a imagem encapuçada dos terroristas, a piscina do hotel 

-, sucede o mesmo que no jogo das palavras. Como Freud analisou, no jogo de 

palavras, a representação de palavra (Wortvorstellung) ultrapassa a significação da 

palavra que é dada pelas relações da palavra com a representação da coisa 

(Dingvorstellung). Desta forma, o significante, neste caso a imagem símbolo, torna-se, 

ela mesma, num “objecto significante”. Esta transformação, no caso do jogo de 

palavras, torna-se patente pelo facto de o som das palavras ganhar importância em 

detrimento da significação. No caso das imagens, é a camada ideológica que está por 

detrás delas que se torna visível ao serem descontextualizadas e separadas dos seus 

significados habituais. Segundo Freud, o prazer gerado por esses jogos é derivado 

facto de, neste processo, sermos dispensados de estabelecer a relação de sentido 

entre os símbolos e as coisas, sucedendo o mesmo nos jogos com as palavras e os 

pensamentos na infância. 

      Em This is not a drill, 1999 (fig. 67), uma fada empurra um carrinho na paisagem. 

Sendo a transcendência, para além da morte, para o homem pós-moderno algo que 

deixou de ter significado desde a proclamada morte de Deus por Nietszche, a 

verdadeira transcendência encontra-se, não no impossível além, mas no infinito dos 

possíveis, na errância. Já não são as formas do ideal do belo estabelecido que 

inspiram o homem mas as infinitas formas de transgressão à norma. Assim, como o 

próprio Tabarra afirma numa entrevista, a sua obra “é, também, uma obra sobre o 
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êxodo, tanto geográfico como interior”15, i. e., sobre o trabalho de desterritorialização 

ou de re-territorialização de identidade que é, no fundo, a linha que se traça na deriva. 

     O humor é, no fundo, esse trabalho da deriva que não vai directamente a um fim 

mas que explora a multiplicidade do possível. É a arte das hipóteses que desafia o 

tempo e, com ele, a morte, tornando concreto o passado e o futuro. Como Tabarra 

comenta16, a morte e o desequilíbrio provocados pela passagem do tempo é uma das 

suas preocupações essenciais, estando a morte sempre presente, quer sob a sua 

forma camuflada ou não. É esta presença da morte latente nas suas fotografias que 

lhes confere o carácter melancólico e que não lhes permite cerrar o campo de visão, 

alargado humoristicamente, para optar apenas por uma via tornando-se sentencioso. 

É apenas à luz da morte, o Todo açambarcador, que as coisas ganham gravidade. 

Mas, se suspendermos a visão linear da vida de cada ser existente que acaba, 

inevitavelmente, na morte, e optarmos pela visão do Todo abrangente, que não 

conhece outro que marque o tempo, as coisas adquirem a ligeireza do humor pois 

todos os co-impossíveis coexistem. É o contraste entre estas duas perspectivas que 

cria a tensão das fotografias de Tabarra e que mantêm a sua abertura e ambiguidade. 

 

                                                
15 J. M. Grilo e M. Valente, Bes photo 2004: Helena Almeida, Nuno Cera, Víctor Pomar, João 
Tabarra, Lisboa, Centro Cultural de Belém e Banco Espírito Santo, 2004, p. 21. 
16J.M. Grilo e M. Valente, op. cit., p. 98. 


