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Resumo 
  

 O presente trabalho responde a um projecto de investigação sobre a minha própria produção 

artística, Assuntos de cama e outras desordens: um conjunto de pinturas sobre os espaços que 

habito, interiores. Paralelamente a esta praxis foi-se desenvolvendo uma pesquisa teórica, o texto da 

tese, concebida sob a forma de indagação e articulada em quatro focos de interesse. Em primeiro 

lugar, a casa como forma e ideia: arquitecturas domésticas e as suas ressonâncias metafóricas 

através da pintura; em segundo, a pintura de cenas de interior enquanto género, traços e 

características que a aproximam da categoria de “rhopografia”, a produção que trabalha um 

discurso frequentemente classificado como menor; seguidamente tratam-se interiores 

contemporâneos e emblemáticos a partir de uma perspectiva de autor, com especial detalhe na 

figura e obra de Antonio López, antecedendo a apresentação da minha proposta concreta:  um grupo 

de pinturas, por último, que descreve a geografia de um itinerário pessoal, espaço antropocêntrico, 

particular e íntimo que insiste num possível carácter universal através de temáticas banais e 

quotidianas, próximas da natureza morta.   

 O ensaio conclui-se assim na descrição de uma pintura que alberga uma estrutura assente 

sobre um paradoxo; uma pintura realista portadora em si de um princípio de subversão, uma 

tentativa de impugnação de aquilo sobre o que reflecte: um espaço particular, de certo modo 

específico, lugar contraditório na medida do “relato” profundo que contém e da identidade que 

sugere. 
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Abstract 
 

 The present work is the result of a research-based project on my own artistic production, 

Bed issues and other disorders: a set of paintings about the spaces that I live in: interiors. The 

theoretical research – the thesis text – has been developed alongside the praxis and has been 

conceived as a discovery process targeting four areas of interest. First of all, the house as a form and 

idea: domestic architecture and its metaphorical impact through painting. Secondly, domestic 

settings in terms of genre: traces and characteristics close to a “rhopography” categorization, a 

production frequently classified as minor art. Then, contemporary and emblematic interior paintings 

from the author point of view, with special attention to Antonio López work, preceding my own 

concrete proposal. Finally, a collection of paintings describing the journey of a personal geography, 

an anthropocentric space, intimate and private, that claims the possibility of a universal character 

using common and banal thematic close to still life.  

 The essay concludes with the description of an artistic work containing a solid structure 

based on a paradox: a realistic painting that carries inside a subversive principle, an attempt of 

impugnation of that on what it reflects upon: a certain space, somehow specific, a contradictory site 

in its deep “tale” and the identity it suggests. 
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INTRODUÇÃO 

 Em primeiro lugar, um propósito fundamental, rotundo e em jeito de pergunta pôs em 

marcha todo este projecto de investigação: quais são os porquês últimos do meu próprio trabalho 

pictórico? 

 Não obstante, esta questão global - excessivamente abstracta para ser abarcada numa tese de 

mestrado - foi sendo delimitada pelo afunilamento da minha proposta concreta: um conjunto de 

pinturas sobre o espaço que habito, um projecto pictórico de cenas de interior que denominei 

assuntos de cama e outras desordens. É um conjunto de peças de temática doméstica que trabalha 

sobre a matéria de um ambiente particular: a minha própria casa, que em simultâneo é morada e 

estúdio de pintor. 

 As distintas faces destes espaços, cujo protagonista é o dormitório – o ambiente íntimo da 

cama (daí o título) -, converteram-se assim em cenário e modelo de uma série de telas de formato 

grande e quadrado, na sua maioria óleos sobre tela, onde surgem a cama, a mesa de cabeceira, a 

poltrona e a roupa no chão, distintas perspectivas do quarto, e também outros motivos como a casa 

de banho ou a cozinha. No entanto, cabe assinalar aqui que nestas pinturas não aparecem pessoas; 

são visualizações ou retratos de coisas nos seus espaços habituais; interiores. 

 Paralelamente a esta produção, foi-se perfilando uma exploração teórica sobre os mesmos 

assuntos, e que partindo da análise da própria pintura, se viu no entanto imersa numa pesquisa mais 

ampla: uma investigação geral a respeito dos motivos e interesses subjacentes à génese da pintura 

de cenas de interior. Em suma, o seu fundamento. 

 Deste modo foi-se desenvolvendo um discurso articulado em vários focos de interesse (e que 

corresponde a cada capítulo do ensaio). 

 O primeiro discorre em redor do espaço real: a casa, em busca de significados, conotações, 

formas e ideias latentes nas distintas arquitecturas domésticas, visando elucidar que rastos e 

ressonâncias metafóricas podemos encontrar na pintura que trata estas temáticas. Esta incursão 

revela-nos, entre outros assuntos, diferentes aspectos e vínculos em relação à noção de intimidade, 

conceito chave na construção da dissertação. 

 O segundo bloco centra-se no que diz respeito ao espaço pictórico: a pintura de cenas de 

interior enquanto género. Este tema propõe assim um mergulho histórico em busca do momento em 

que se perfilam os denominados géneros menores, e numa segunda parte analisa estas temáticas 

com base na categoria de "rhopografia", aquela pintura que, em oposição à "megalografia", se 

ocupa do "não importante". E esta exploração é especialmente significativa enquanto põe em 

manifesto nesta pintura um compromisso com a realidade material menor e um princípio de 

subversão do discurso do "importante". 
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 O terceiro capítulo trata o objecto em torno de uma perspectiva de autor: interiores 

emblemáticos e contemporâneos que oferecem diferentes abordagens sobre o assunto que nos 

ocupa. Esta secção aprofunda com especial detalhe a figura de Antonio López, concretamente uma 

série sobre o seu estúdio realizada na década de sessenta, cuja análise serve de preâmbulo à 

apresentação do meu próprio trabalho. Desta indagação extraímos a noção de espaço 

antropocêntrico. 

 Por último, a apresentação do meu projecto pictórico tenta articular uma interpretação do 

mesmo através de todo o exposto até ao momento, e que simultaneamente ofereça respostas a estas 

questões principais: 

 Que continuidade, que rasto simbólico em redor dos significados do doméstico podemos 

apreciar na pintura que trata esta temática? 

 E, na sequência, que traços a definem como género? 

 Ou inclusive: os seus traços característicos situam-na sob a categoria da rhopografia? 

 E definitivamente: qual é o discurso - conteúdo conceptual e pretensões desta pintura de 

cenas de interior? 

 Com estas guias como estandarte estabeleci portanto uma estrutura em quatro blocos 

definidos que constituem o ensaio que tem início na continuação. 

 Não obstante, antes de seguir para o texto em questão, um breve apontamento também em 

forma de pergunta tenta definir a noção de espaço pictórico à luz do conceito de heterotopia de 

Foucault (proposta de exploração de limite - e também de características - do espaço fictício da 

representação que por sua vez se ocupa do espaço). 

 Sirva pois de prólogo: 

 O espaço pictórico: uma heterotopia? 

 O conceito de heterotopia, cunhado por Foucault e nomeado pela primeira vez em suas 

conferências radiofónicas de Dezembro de 1966 em France-culture1, refere-se a esses “espaços 

diferentes, esses lugares, essas impugnações míticas e reais do espaço em que vivemos”2

                                                 
1 Conferência emitida radiofónicamente o 7 de Dezembro de 1966 em France-Culture, no âmbito de uma série de 

emissões dedicadas à relação entre utopia e literatura. O discurso é momento germinal de um texto posterior,  "Des 
espaces autres", o qual foi redactado também a raiz de una conferência dictada no Cercle d'études architecturales,  o 
14 de Março de 1967, e publicado em Architecture, Mouvement, Continuité, no. 5, Outubro 1984, pp. 46-49. Neste 
ensaio utilizo uma versão online, tradução directa da conferência Utopias e heterotopias por Rodrigo García  
publicada na revista virtual Fractal no link 

. Trata-se 

http://www.fractal.com.mx/RevistaFractal48MichelFoucault.html 
(consultada no 10/03/11) e outro texto Los espacios diferentes tradução de Victor Goldstein publicado em: 
Foucault, Michel. El cuerpo utópico. Las heterotopías, tradução de Victor Goldstein, Ediciónes Nueva Visión, 
Buenos Aires, 2010. 

 
2Foucault, Michel. El cuerpo utópico. Las heterotopías, tradução de Victor Goldstein, Ediciónes Nueva Visión, Buenos 

Aires, 2010, pág. 71. 
  
 

http://www.fractal.com.mx/RevistaFractal48MichelFoucault.html�
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de contra-espaços, lugares que se opõem a todos os demais e que, de alguma maneira, têm a função 

de apagar, compensar, purificar ou centralizar o espaço real. São utopias localizadas: o fundo do 

jardim, o celeiro, a cama dos pais, mas também o cemitério, asilos, prisões e, sem dúvida, aqueles 

lugares que tendem a justapor vários espaços que seriam ou deveriam ser incompatíveis: o teatro, o 

cinema, o espelho. 

 Do pensamento do filósofo francês extraimos que o mais essencial destas heterotopias é que 

elas desafiam os demais espaços “ou criando uma ilusão que denuncia como mais ilusória ainda o 

resto da realidade, ou criando outro espaço real tão perfeito quanto o nosso está desordenado, mal 

organizado e confuso”3. São, pois, espaços subversivos e, certamente, fontes de imaginário. O 

jardim persa, que exemplifica no fim da conferência, talvez uma das heterotopias mais antigas, 

convocava ao mundo para que exercesse sua perfeição simbólica. De modo que o tapete oriental, 

cuja origem está na representação daquele, se constitue assim em um jardim que se desloca no 

espaço. E, mais adiante, o autor afirma: “as novelas nasceram da mesma instituição dos jardins; a 

novela é uma actividade de jardinagem”4

 E este discurso, numa re-formulação interrogativa questiona-se: não será que a pintura, e 

mais ainda a pintura que se ocupa do espaço, não será que a pintura é também uma actividade de 

jardinagem? Quer dizer: não será que o próprio espaço pictórico está intimamente aparentado com a 

instituição heterotópica? 

. 

 Vejamos isto com atenção: 

 Em primeiro lugar, o espaço pictórico é aquele que se constitue numa tela ou superfície 

bidimensional ao modo de ilusão, tanto na pintura realista como noutras. Mas, no caso da primeira – 

que é a que mais nos interessa no âmbito desta investigação – esta construção espacial remete-nos  

para o real por meio de uma série de convenções que o representam. Quer dizer que a pintura, da 

mesma maneira que o jardim persa, erige-se assim numa espacialidade fictícia que convoca ao  

mundo para que exerça simbolicamente. Tal como o espelho, uma heterotopia mista, ou o espaço 

projectado do cinema, a pintura – e sobretudo a figurativa – apresenta o espaço real, e seguidamente  

discute-o e  re-situa-o. Abre virtualmente todo um leque onde podemos ver tanto o cavalo de Ucello 

lutando por sair do enclave medieval, como toda a fictícia obra de Canaletto sobre Veneza, ou 

finalmente, As meninas de Velázquez, sem dúvida uma pintura emblemática – uma cena de interior 

– que expõe e questiona até seus limites todo o espaço da representação. De facto, nesta magnífica 

tela, o pintor sevilhano inverte de maneira paradigmática os papéis que ocupam a imagem e o 

espectador. Esta primeira não se limita a abrir-se como uma caixa em perspectiva como acontecia 

                                                 
3 Em Foucault, Michel.Utopias e heterotopias Conferência traducida por Rodrigo García e publicada na revista virtual 

Fractal no link http://www.fractal.com.mx/RevistaFractal48MichelFoucault.html (consultada no 10/03/11) 
4  Idem. 

http://www.fractal.com.mx/RevistaFractal48MichelFoucault.html�
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perante o olhar central renascentista, senão que este último, o que olha, é incluído e projectado até 

ao interior da composição, num jogo infinito e continuo de visibilidades incompatíveis. O espaço de 

As meninas não se desdobra inocentemente ante nós, não se oferece, mas, ao invés, ele usurpa-nos. 

Somos nós quem – se queremos contemplar a imagem – nos oferecemos como modelos ao olhar do 

pintor (e certamente a toda a galeria de personagens que nos contemplam desde o século XVII). 

Nós, espectadores, somos o quadro do quadro. 

 Vemos, pois, que estes exemplos pictóricos parecem cumprir o princípio de subversão do 

real – de desafiar o espaço, de impugnação – que propunha a heterotopia. Não obstante, poderia 

objectar-se aqui que, apesar de tudo o que foi exposto, a pintura não é um espaço real, não podemos 

passear por um quadro da mesma maneira que saimos ao jardim, e esta afirmação afasta-nos, com o 

peso de sua certeza, do conceito em questão. E sem dúvida… a instalação pictórica ou a condição 

de instalação  de muitos quadros – que sim decorre num espaço real – parece estender novas pontes 

sobre essas distâncias.  

 Pensemos também no quadro-janela, que, de certo modo, substitui na parede a visão do 

jardim (aquela heterotopia feliz que conjurava simbolicamente o mundo). No nosso ocidente 

urbano, e sobretudo, nas grandes cidades quase já não se vive nos jardins, quase não há, de facto, 

jardins. A vida compartimentada em espaços fechados, acontece no interior: o interior do café, o 

interior da casa, o interior do escritório,  etc. Talvez por isso os interiores de Hopper reflictam tão 

bem a vida contemporânea através de personagens enfrentando uma íntima solidão. E esta pequena 

reflexão parece descobrir relações entre o espaço interior e uma noção de intimidade, isto é, entre 

uma arquitectura e uma carga significativa concreta, o qual nos situa já na esfera dos interesses que 

se definem no próximo capítulo: a casa como forma e ideia. 

 Mas antes de concluir esta secção, vejamos um último aspecto das heterotopias que nos 

possa servir de gatilho para todo o ensaio. E é que - segundo o autor - elas operam com um sistema 

de abertura e fecho, que requer ou rituais ou uma iniciação determinada imprescindível para que 

possamos realmente penetrar nestes espaços. E podemos trazer esta formulação, em modo 

comparativo, até ao nosso terreno: a pintura, sua compreensão e descodificação – sua penetração, 

enfim – precisa também de todo um sistema de iniciação e de conhecimento. Para transitar no 

espaço pictórico é necessário, sem dúvida, armar-se de uma perspectiva.  

 Com intenção de desentranhar as chaves que nos permitam entender esta pintura de 

interiores, o porquê das suas motivações (no fundo, a preocupação central do presente projecto) 

detalha-se em sequência todo um processo de averiguação: o texto da tese. 
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1.O ESPAÇO DOMÉSTICO 

A casa, forma e ideia 

 A casa, esse invento cultural quase tão antigo como o próprio Homem, é sem dúvida o nosso 

primeiro espaço: centro de gravidade, de afinco, a partir do qual constituímos a nossa presença no 

mundo. Os afectos, a nossa memória familiar, os nossos costumes e hábitos mais íntimos forjam-se 

em grande medida ao abrigo dos seus muros, das paredes dos seus quartos, que se erguem também 

como as nossas primeiras fronteiras, os nossos primeiros umbrais. 

 A casa separa-nos do resto do mundo e, neste sentido, distingue-nos, oferece-nos um 

universo próprio e pessoal a escala reduzida e, ao mesmo tempo, abriga-nos e salvaguarda-nos deste 

grande mundo; mas isto não apenas num sentido físico, já que nos protege tanto da intempérie, 

como da errância e dispersão. A casa actua assim como um núcleo de força, de retorno, como uma 

medula a partir da qual se vertebra o nosso diagrama vital; e é especialmente significativo aqui o 

uso e as conotações do velho termo anglo-saxónico home, derivado do antigo vocábulo norueguês 

heima, e que reúne tanto os significados da casa e dos seus habitantes como o da residência e do 

refúgio, da propriedade e do afecto. Home designa tanto um lugar  - a dependência concreta da casa 

- como um estado anímico: a sensação de satisfação, bem-estar e reconforto que o local e as pessoas 

trazem. Nesta mesma linha de acepções, os idiomas romances não apresentam um equivalente tão 

completo, embora os termos fogar5 ou lar - que nos remetem ao latim focus e larem 

respectivamente, referentes ao braseiro em torno do qual se congregava a família - possam conter 

em certas ocasiões alguns destes sentidos. Mas por outro lado, o próprio vocábulo casa, que 

designava na sua origem choça6

 Vemos então, à luz desta brevíssima incursão etimológica, que os significados de “casa” 

parecem transportar-nos além das noções de alojamento, construção ou localização. E em atenção a 

estas outras conotações, são ilustrativas as palavras do filósofo alemão Heidegger, o qual afirma que 

"o homem é à medida que habita"

 ou barraca feita de ramos, instável e por vezes temporária, também 

partilha todo um campo semântico tanto com o verbo casar como com o substantivo casamento e 

os seus derivados, os quais incidem, entre outros assuntos, em ideias de união e ligação. 

7

                                                 
5 Termo português antiquado, sinônimo de lar. 

. Esta reflexão, proveniente da interpretação de um poema de 

6  Casa: latim para choça. Do hebraico Kisa, que significa cobrir e tecer (segundo o dicionário Covarrubias. 
Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, 1611. Em  versão online http://books.google.com/books 
(fonte consultada em 10/03/11) 
7 em Heidegger Martin  em Construir, habitar, pensar, tradução de Eustaquio Barjau, edição virtual 
Conferencias y artículos, Serbal, Barcelona,1994 em http://www.art.novela.com.ar, Pág. 2. E 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/textos.htm (consultado em 10/03/11) 

http://books.google.com/books?id=YsRKAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true�
http://www.art.nova.com.ar/�
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/textos.htm�
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Holderlin8, é ponto de partida, para o pensador, de um curioso enfoque também de raizame 

etimológica. A partir do termo germânico bauen - que em alto alemão designava tanto habitar como 

construir, e que está na origem das formas do verbo ser (ich bin, du bist) - conclui que este habitar 

revela ao Homem a sua maneira essencial de perceber e estar no mundo; revela-lhe a sua dimensão 

essencial poética: o ser humano situa-se e interpreta este mundo através de uma poetização que não 

é senão uma "tomada de medida"9

 Que quer isto dizer? Que, graças a esta qualidade poética, o ser humano toma consciência  

do espaço que habita. Não se limita a estar fora ou dentro: ele abre sítios, isto é, funda lugar. 

Morador e morada congregam-se, pertencem-se mutuamente. Uma edificação adquire o estatuto de 

casa quando começa a ser vivida de igual modo que um habitante se encontra em casa quando 

desdobra nela o seu espaço vivencial. 

, um modo de colocar-se em frente ao cosmos numa relação de 

correspondências. 

 E é que a casa, sítio emblemático onde o habitar se realiza, é aliás o primeiro lugar onde esta 

qualidade poética ganha sentido, pois todos - ou quase todos - habitamos uma casa assim que 

nascemos. 

 Ou, nas palavras de Bachelard: a casa é o "berço no que o Homem é colocado antes de ser 

jogado no mundo"10

 Todos recordamos os espaços da nossa infância, normalmente vinculados à primeira morada. 

Transportamos a imagem dos seus quartos, das suas escadarias e esconderijos, onde teve lugar a 

nossa vida mais íntima e evocamo-los agora noutros espaços, ao ponto de que qualquer lugar que 

realmente habitemos - afirma o pensador francês - "traz-nos a essência da noção de casa"

, ninho do grupo familiar, refúgio e simultaneamente centro integrador de 

memórias. 

11

 A casa, portanto, configura-se como um espaço com significado próprio, profundamente 

carregado de conotações simbólicas. 

. Isto é, 

somos nós quem, ao habitar, fazemos do espaço um contexto próximo (intimamos com ele), 

protetor, salvaguarda das inclemências externas, escondido dos olhares dos outros. 

 Então: que continuidade, que rasto destas conotações podemos ver na pintura que trata 

esta temática? 

                                                 
8 Holderlin (1770-1843). Poeta, dramaturgo e novelista alemão a quem Heidegger dedica amplos estudos; a 
referência citada é um fragmento do verso "Cheio de mérito, mas poeticamente, vive o homem sobre esta Terra" em 
Heidegger, Martin. Poeticamente habita el Hombre, trad. de Eustaquio Barjau, Conferencias y artículos, Serbal, 
Barcelona,1994 (versão online em http://www.art.novela.com.ar, e 
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/textos.htm consultada em 10/03/11) 
9  Tradução directa da expressão Heideggeriana. 
10  Em Bachelard, A poética do espaço, Martins fontes, tradução de Antonio de Pádua Danesi, São Paulo, Brasil, 
2005. Pag. 26. 
11  Idem. Pag. 25. 

http://www.art.novela.com.ar/�
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/textos.htm�
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 Ou de outro modo: até que ponto a concepção do espaço doméstico molda a concepção 

do espaço pictórico que se ocupa, por sua vez, deste primeiro? 

 E contudo, antes de proceder à abordagem destas questões, a sua própria apresentação inclui 

a formulação de uma questão anterior: em que medida esta concepção do doméstico - este 

significado da casa - é uma construção cultural? 

 E consequentemente: como é que esta concepção ou construção do doméstico se 

relaciona com a pintura de cenas de interior, eixo, ao fim e ao cabo, do presente ensaio? 

 Assim, com intenção de esclarecer estas perguntas, vejamos em primeira instância, uma 

breve panorâmica histórica do desenvolvimento da casa como forma e ideia. Esse percurso destaca 

relações entre as diferentes arquitecturas e as suas ressonâncias metafóricas: 

 Em primeiro lugar, um olhar sobre o legado histórico-arqueológico testemunha que, nas 

culturas antigas, a casa participava, em paralelo com a sua função utilitária, de uma ordem sagrada. 

A sua construção requeria certos rituais, medições ou augúrios que permitiam descobrir as 

localizações mais favoráveis para erigir a edificação. Por meio de técnicas como a orientatio12

 De igual modo acontecia no âmbito das culturas do mediterrâneo, onde a casa grega e a 

romana reflectiam também esta dupla intenção, arquitectónica e religiosa. Quer a oikos como a 

domus prestavam culto aos deuses domésticos: Hestia era a divindade do lar para os gregos, 

enquanto que os romanos, além de Vesta

 

visava-se determinar um enclave harmónico entre o lugar e o cosmos, busca esta extensiva à 

distribuição interna do recinto, onde igualmente devia reflectir-se a comunicação com as forças 

naturais e celestes. 

13, conviviam com lares, penates e genius14

 Vemos pois que o habitar, com esta conexão com o divino, transcende amplamente os 

limites da arquitectura; por sua vez, consta que esta mesma arquitectura se utilizava em ritos 

. Estes últimos 

representavam, por assim dizer, a consciência divina de cada pessoa ou lugar, seres imanentes que 

nasciam e morriam com a pessoa ou coisa, de modo que entre a grande variedade de genius, o génio 

da domus era o aval da casa e dos seus habitantes, o protetor do fogar. 

                                                 
12  Operação ritual que acompanhava a organização de um espaço. Os romanos, por exemplo, utilizavam-na na 
fundação de cidades nas suas províncias. Esta cerimónia é descrita pela primeira vez por Vitrúvio em Os dez livros de 
arquitectura, e praticada no Ocidente até finais da Idade Média. 
13  Divindade que, na mitologia romana, presidia o fogo do lar. Filha de Saturno e de Ops, correlativa à grega 
Héstia. 
14  Tal como explica o etnólogo Pascal Debie, a religião doméstica em Roma dirigia-se a lares, penates e genius, 
que tinham o seu culto na propriedade familiar. Os primeiros vigiavam os víveres e estavam representados através de 
estátuas, os penates eram tidos como poderes invisíveis, enquanto que os genius eram, como já se viu, seres imanentes a 
pessoas ou coisas. Não obstante, a sua origem está relacionada, como o seu nome indica, com a fecundidade genética e 
a perpetuação de gerações. Todos eles são divindades profundamente latinas, muito integradas na vida doméstica do lar, 
como evidencia um édito de Teodósio que, ainda em 392 d.C., proscrevia o seu culto clandestino. Ver Dibie, Pascal "Os 
deuses domésticos" em Etnología de la alcoba. El dormitorio y la gran aventura del reposo de los hombres, tradução de 
María Renata Segura, Gedisa Editorial, Barcelona, 1999.  Pag. 39. 
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fúnebres, o que nos coloca em relação com o tempo ido dos antecessores, isto é, com uma noção de 

memória familiar. 

   Definitivamente, constatamos que a casa destas culturas antigas acolhe uma simbologia 

complexa: reúne tempo presente e passado, a vida e a morte, o divino e o humano, o terreno e o 

celestial. Une deste modo uma dupla experiência, a do morador e da morada que, como dizíamos, 

pertencem-se mutuamente. Nas palavras de Heidegger "Não existem pessoas e, além delas, 

espaço"15

 Este espaço, assim concebido, para lá de uma localização, é uma fundação carregada de 

significado, até ao ponto em que este significado - que varia em função de épocas, sociedades, 

contextos e inclusivamente indivíduos - determina o nosso habitar, ou por assim dizer, as nossas 

diferentes maneiras de estar em casa. 

, uma vez que se trata de um todo contínuo e envolvente. 

 A este respeito encontramos outro exemplo ilustrativo nas construções da Idade Média do 

Ocidente, onde a estrutura de hierarquias e autoridades que vertebra a sociedade feudal constitui 

também a organização da moradia. Cada parcela, cada grande casa é, neste momento histórico, um 

pequeno estado soberano onde se exerce um poder. O castelo domina a aldeia, o palácio local actua 

como uma grande autonomia, e sobre a casa tradicional ou aristocrática o pater familiae é a máxima 

autoridade, quem dispõe sobre todos os bens, incluindo o pessoal, i. e., a chamada mesnada. 

 Não obstante, o espaço habitacional que mais nos interessa a propósito deste discurso é a 

denominada vivenda burguesa que, situada cronologicamente na alta Idade Média, se distancia em 

certa medida, do status quo da relação de poderes feudal. Enquanto os nobres viviam em palácios 

ou castelos fortificados, a cúria em mosteiros e os pobres em barracas, os novos franc bourgeois16

 Esta casa urbana medieval ostentava um traço que é, possivelmente, em comparação com o 

nosso conceito actual de lar, o que mais contrasta: combinava a residência com o trabalho. A casa 

era um lugar público e não privado. Armazém, oficina ou loja coexistiam sem conflito ou estrita 

separação com o resto das divisões e, simultaneamente, um mesmo espaço servia para múltiplas 

funções: cozinhar, receber convidados, fazer negócios e até dormir. À mesa comia-se e contava-se 

dinheiro; as camas - que frequentemente se dobravam e transportavam - também serviam de 

 

instalados nas cidades incipientes viviam em casas semelhantes às que conhecemos hoje em dia, 

isto é, em moradias das quais as actuais são, de uma forma bastante directa, descendentes. 

                                                 
15  Em Martin Heidegger em Construir, habitar, pensar, tradução de Eustaquio Barjau, edição virtual em 
http://www.art.novela.com.ar, Pág. 7. E  http://www.heideggeriana.com.ar/textos/textos.htm  consultada 
em 10/03/11. 
16  E é significativo aqui que a cidade livre ou franca é uma das inovações mais originais do medievo europeu. A 
nova civilização urbana começa uma vida separada do campo feudal, constituída na sua maioria por mercadores e 
vendedores que, ainda dentro das estruturas hierárquicas da época, viviam com um certo grau de independência. 
Governavam-se mediante concelhos e só deviam lealdade ao rei. 

http://www.art.novela.com.ar/�
http://www.heideggeriana.com.ar/textos/textos.htm�


 15 

assento, e é curioso advertir que neste contexto quase não se utilizavam cadeiras ou, pelo menos, 

não cadeiras cómodas onde relaxar, tal como é habitual hoje em dia, uma vez que o medievo carecia 

ainda de uma noção de confort. A cadeira é, neste período histórico, um símbolo de autoridade: não 

ergonómico, mas hierárquico. O importante é quem se senta nela, e este facto evidencia aquela 

dimensão pública que discutíamos, onde o significativo é eminentemente exterior: o onde, a 

posição, o lugar que ocupamos em relação aos demais na escala de poderes. 

 Pois bem, como se vivia realmente nestas casas? Isto porque, da nossa perspectiva actual 

mostra-se difícil a ideia de uma vida doméstica completamente pública, sem espaço para a 

intimidade ou outros conceitos análogos próprios do âmbito da casa de hoje. 

 A julgar pelo que sabemos sobre as condições mínimas de salubridade, a falta de água 

potável ou a carência, em geral, de instalações para despejo do detritus do dia a dia, e tudo isto 

acrescido ao facto de que a casa compatibilizava vários usos, ou até várias famílias, podemos 

imaginar-nos fazendo uso das palavras do arquitecto Rybczynski, que as gentes da Idade Média, 

"mais do que viver nas suas casas, acampava nelas"17 Os móveis não mantinham um lugar fixo; 

eram precisamente, como o seu nome indica, bastante móveis. As poltronas serviam tanto para 

sentar como para guardar coisas; à noite tirava-se a mesa e extraíam-se as camas e, em geral, parece 

dar a impressão que o medievo atribuía escassa importância ao mobiliário, que era mais um 

equipamento do que possessões pessoais apreciadas. No entanto, tal como aponta o erudito, o que 

mais nos surpreende não é este tratamento ou a falta de móveis - ao qual a contemporaneidade bem 

nos habituou - mas sim a multidão que as casas albergavam no seu interior: amigos, família, 

criados, aprendizes ou chegados podiam alcançar a cifra de até vinte e cinco pessoas a conviver sob 

o mesmo tecto. E todo este bulício ocorria num ou, no máximo, dois quartos, o que nos explica 

tanto o tamanho das camas medievais - que podiam medir até três metros de largura - como a 

inexistência de noções como intimidade ou privacidade, por exemplo, que neste contexto eram 

desconhecidas. Stimmung18

 Não obstante, esta projecção do eu é eminentemente antropocêntrica e corresponde quanto 

muito a contextos renascentistas - se não ulteriores. O mundo medieval, teocêntrico, virado para o 

 - como se refere Mario Praz ao sentido da intimidade - é uma ideia que 

se forja no norte da Europa e, sem dúvida, posterior à época medieval. Com este termo, o 

excepcional anglicista pretende descrever a sensação que criam um quarto e os seus elementos, e 

que tem a ver sobretudo com a forma como o interior expressa o carácter do seu proprietário; isto é, 

com uma projecção, através do espaço, do mundo interno do indivíduo. 

                                                 
17  Em Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea, tradução de Fernando Santos Fontenla, Ed. Nerea, 
Madrid, 1986. Pag.38. 
18  Termo cunhado é amplamente utilizado no sentido descrito por Mario Praz em varios dos seus estudos sobre 
decoração de interiores. Este ensaio usa as refêrencias concretas extraidas de Praz, Mario.  La casa de la vida, tradução 
de Carmen Artal, Ed. Debolsillo, Barcelona, 2004, pag. 398-403. 
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exterior, tinha muito pouca consciência de si próprio e, talvez por isso, os interiores das suas casas 

estavam também despidos, desprovidos de Stimmung, de modo que podemos inserir nestas linhas a 

reflexão lúcida de John Lucacks que na sua monografia sobre o interior burguês afirma: "o 

mobiliário interior das casas apareceu juntamente com o mobiliário interior das mentes."19

 Todavia, e antes de tratar em profundidade as variações respeitantes à configuração deste 

espaço da casa que a era burguesa traz, voltemos ao medievo europeu através de uma série de 

imagens de cenas de interior. Alguns frescos de Giotto podem ilustrar com claridade vários dos 

aspectos relatados. 

 Isto é, a 

noção de intimidade, a par da ideia de lar ou inclusivamente de família, são uma criação cultural 

que responde a uma época e a um contexto determinado, concretamente à época burguesa que desde 

os Países Baixos se irradia ao resto da Europa, a partir do século XVI. E esta domesticidade, ou 

sentido da casa, parece ser um logro - como aponta Witold Rybczynski - eminentemente feminino, o 

qual inclui, uma perspectiva de género no desenvolvimento deste discurso, cujo objecto de análise 

é, em sentido amplo, uma pintura de temática doméstica. 

 

 
 1.Giotto, A anunciação de Santa Ana, datado de 1302-1305. 

Fresco de 200x185cm. Capela Scrovegni, Pádua. Itália. 

 

2.Giotto (atelier), Aparição de São Francisco de Assis a 

Gregório IX, datado de 1297-1300. Fresco. 270x230cm. 

Basílica Superior. Assis. Itália  

                                                 
19  John Lukacs, na sua monografia sobre O interior burguês, citado por Rybczynski, quem lhe dedica um amplo 
espaço nos seus capitulos Intimo e privado é A domesticidade, em Rybczinsky, La casa: historia de una idea , 
Tradução de Fernando Santos Fontenla, Ed. Nerea, Madrid, 1986, pág.47.  
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 A Anunciação a Sant'Ana, por exemplo, mostra-nos um quarto com um mobiliário escasso 

e austero onde, além de nos remeter claramente para um padrão de desenho eclesiástico20

 Por sua vez, na Aparição de S. Francisco a Gregório IX, que representa a câmara onde o 

pontífice dorme, vemos - junto aos dois protagonistas da cena - outras quatro pessoas sentadas no 

chão, uma inclusivamente dormindo aos pés da cama. E, como dizíamos, esta situação deixa clara 

aquela ausência de espaço privado ou próprio em assuntos como o dormir, que a nossa actualidade 

codifica indubitavelmente como íntimos. 

, quase 

não vemos sinais ou bens pessoais. 

 Não obstante, poderia objectar-se aqui que nenhuma das representações tem 

obrigatoriamente que corresponder à realidade e, de facto, a cena de Assis localiza-se numa tenda 

de campanha oriental21

 O resultado desta mentalidade, no julgamento do séc. XXI, parece ser um mundo cheio de 

contrastes: uma combinação entre o primitivo e refinado, onde cavalheiros luxuosamente vestidos 

se sentavam no solo ou em assentos toscos, e que de igual modo participavam em sofisticadas 

cerimónias enquanto conviviam amontoados sob um mesmo tecto, ou inclusivamente partilhavam 

, o que explicaria os personagens em primeiro plano sentados no chão. 

Embora de qualquer forma, ainda negando a veracidade dos hábitos representados, o certo é que 

este desvio não faz senão sublinhar o escasso interesse no doméstico por parte do medievo, que 

(como aponta Rybczynski) não tinha desenvolvido estas noções de intimidade e conforto caseiro, 

não por falta de capacidades mas porque não necessitava delas. Isto é, no mundo medieval, onde a 

vida era um assunto público, o importante era o significado e o lugar das pessoas ou objectos no que 

dizia respeito ao exterior. De igual modo, tal como não se pensava no indivíduo introspectivamente, 

também não havia um quarto apenas para uma pessoa. Tanto a funcionalidade objectiva - relativa à 

utilidade como hoje a entendemos - como a consciência íntima do espaço não existiam como ideias 

independentes, separadas do resto dos atributos das coisas, e daí que o medievo não pudesse 

projectar com facilidade melhorias ou avanços neste sentido. Os objectos meramente utilitários 

como banquetas ou bancos careciam de significado, e portanto não se lhes prestava atenção. 

                                                 
20  É pertinente aqui assinalar que a Igreja - às ordens monacais - são o padrão de desenho da época, motivo este 
que pode explicar em parte a austeridade ou severidade dos móveis medievais, inspirados na arca, no atril, na mesa do 
refeitório, etc., pois a vida ascética dos monges não estava interessada no relaxamento ou em fazer a existência mais 
prazenteira (por isso aqueles bancos rectos e cadeiras de costas duras que ainda subsistem nalgumas instituições; 
colégios universitários, magistraturas, etc.). 
21  A câmara do bispo aparece tratada como se fosse a tenda de um príncipe oriental. Aparece também sobre a 
cama, um baldaquino, palavra de origem latina que significa tecido de seda de Bagdad. Esta decoração com cortinas na 
estância de descanso é um uso que o ocidente medieval tomou dos países islâmicos e destaca o intercâmbio cultural 
mediterrâneo da época. 
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cama a três22

 Contudo, e sem necessidade de aprofundar mais estas questões que nos afastam do eixo do 

discurso, o certo é que lentamente produzem-se mudanças importantes no seio destas sociedades e, 

com a chegada do antropocentrismo renascentista, o stimmung vai pouco a pouco instalando-se nas 

casas europeias. Sirva assim, tanto para rematar esta epígrafe como para ilustrar essa transição, a 

comparação de duas cenas de interior sobre uma mesma temática: a representação de S. Jerónimo 

no seu escritório. 

. E é significativo assinalar aqui que não só o medievo careceu deste conceito de 

intimidade; a cultura japonesa, por exemplo, também não tinha uma denominação a propósito, e 

teve realmente que adoptar o termo praibashii do inglês privacy para designar esta nova qualidade. 

  
3.Antonello de Messina, São Jerónimo no seu escritório, datado 

de 1475-1476. Óleo sobre madeira. 45,7x36 cm. National Gallery, 

Londres. 

4.Dürer, São Jerónimo no seu escritório, datado de 1514. 

Gravado em cobre. 25,9x20,1 cm. Galeria de Arte do Estado de 

Gravuras e Desenhos, Karlsruhe, Alemanha. 

 

 A primeira (e mais antiga), a cargo de Antonello da Messina23

                                                 
22  O historiador holandês Huizinga sugere que estes contrastes são a tentativa de conciliar as duas capas 
sobrepostas e em conflito que compunham a civilização da Idade Média: uma pré-cristiã e primitiva e outra cortesã e 
religiosa. Huizinga, Joham. O declinio da Idade Media, Tradução de Agusto Abeleira, Ulisseia, Lisboa,1985. 

, é uma tábua datada de 1475-

1476 que nos apresenta uma composição onde o sábio, sentado numa posição estática, parece posar 

num contexto curiosamente teatral. Rodeado de elementos arquitectónicos, o espaço abre-se ao 

espectador como um cenário e, apesar do tratamento realista e da inclusão de detalhes que 

identificam o personagem, como o leão ou os livros (além de outros bens pessoais), estes elementos 

dizem-nos praticamente nada acerca da sua intimidade, do seu carácter, em suma. Parece 

inclusivamente difícil formar-se a ideia de que este seja realmente o seu escritório pessoal de 

23 Este pintor nascido na Sicília localiza-se cronologicamente entre o Gótico e o Renascimento (no 
Quatroccento). Foi considerado como um dos introdutores em Itália da pintura a óleo, mas o seu principal destaque 
deve-se sobretudo à síntese que faz a sua pintura da influência nórdica e da sua origem mediterrânica; ou seja, adopta 
sobre a matemática da perspectiva italiana a concepção espacial - luminescente - dos pintores flamengos. 
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trabalho (ou de quem quer que seja), o que nos reforça a separação, a distância entre espectador e 

quadro. 

 Porém, o mesmo não ocorre com o S. Jerónimo no seu escritório de Dürer, representado 

como um ancião barbudo dobrado no seu canto, e que apesar de ser uma obra apenas 40 anos mais 

velha que a de Messina, mostra-se muito mais próxima de nós. No espaço desordenado e caloroso 

do escritório vemos objectos como os seus chinelos, um suporte para notas de papel, um castiçal, 

tesouras numa estante, etc. Nada quebra o tom tranquilo da composição, e os elementos alegóricos 

de conotações mais turvas, como a caveira ou o leão (que dorme placidamente em primeiro plano), 

parecem até acentuar a intimidade da cena. 

 Assim, encontramo-nos sem dúvida perante uma nova configuração do espaço doméstico 

que substituiu grande parte dos significados públicos do medievo por outras ressonâncias ou 

qualidades. Vejamos sumariamente quais, quando e como se desenvolvem, ao mesmo tempo que a 

sua repercussão na pintura. 

 Os alvores da era burguesa situam-nos, como já se viu, no final tardio da época medieval, 

momento em que começam a proliferar as cidades amuralhadas, povoadas fundamentalmente por 

mercadores e artesãos. Pouco a pouco, o aspecto destas cidades modifica-se, as comodidades 

materiais melhoram e, cada vez mais, uma parte da população vive em casas de aluguer, facto este 

que nos ilumina sobre os novos usos: a casa vive-se de forma cada vez mais exclusiva, como uma 

residência separada do trabalho; devém lentamente em lugar privado, identificado com a vida 

familiar. 

 Esta lenta mas decisiva transição tem o seu auge no norte da Europa, concretamente no 

período de esplendor que experimentam os Países Baixos entre 1608 e 1670; apenas o tempo de 

uma vida. Esta faixa de anos (à qual regressaremos mais adiante) é, devido a múltiplas 

circunstâncias, especialmente fértil e altera vertiginosamente atitudes e condições da vida urbana. O 

arranque comercial, eminentemente marítimo, define (entre outros factores) o que se denominou o 

primeiro Estado Buguês. E em relação ao tema que nos ocupa, esta aceleração económica libera um 

capital que se destina em grande parte ao investimento no espaço doméstico: os holandeses 

adoravam as suas casas24

                                                 
24  Em Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea, tradução de Fernando Santos Fontenla, Ed. Nerea, 
Madrid, 1986. Pág. 71 

, afirmou Rybczynski, e um dos exemplos que melhor manifesta esta 

dedicação é a colecção de réplicas que os proprietários das vivendas mandavam fazer em menor 

escala. E, obviamente, nesta linha de interesses podemos situar o esplendor da pintura de temática 

doméstica: o Vanitas, a cena de género ou o quadro de interior que, como veremos detalhadamente 

no próximo capítulo, fazem a sua aparição neste contexto; mas antes disso continuemos com a 
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descrição da casa holandesa. 

 Esta habitação, construída sobre duas palafitas nos canais, era literalmente pequena. Possuía 

um grande número de portas-janelas (talvez para aliviar o peso) e daí o tipo de luz que vemos em 

muitas pinturas, frequentemente depurada por cortininhas, invenção esta - entre outras curiosidades 

práticas deste período histórico - que tinha como função preservar a intimidade da observação 

externa. 

 Por outro lado, a casa não albergava mais de cinco pessoas: o casal e os filhos, cujas 

relações estavam baseadas mais no afecto do que na disciplina. Aprendizes e criados foram, pouco a 

pouco, aposentados deste espaço cada vez mais privado, que serve assim de cenário para o encontro 

entre duas noções não tão próximas até à data: a ideia de família e a ideia de infância. A casa 

converte-se assim no enclave da vida familiar, organizada em torno da criança25 e, por sua vez, 

território de jurisdição feminina, habitualmente demarcado por um umbral de limpeza: uma 

restrição a entrar com sapatos, ou o uso obrigatório de uns chinelos de palha (tal como testemunha a 

documentação sobre o caso26

 Os quadros de pintores como Emmanuel de Witte ou Jan Vermeer reflectem com detalhe 

este novo ambiente: a cena de Interior com uma mulher sentada ao virginal, do primeiro, mostra-

nos uma estância que se abre sucessivamente como um corredor e nos permite ver uma grande parte 

do interior da casa. Todo o quadro parece acentuar este carácter de interioridade, de espaço íntimo 

que se oferece ao espectador a partir do quarto do primeiro plano: um dormitório onde, através de 

uma observação atenta, descobrimos a figura de um homem deitado no leito enquanto a mulher, de 

costas, se dedica (não sabemos com que disposição) à actividade musical. O punho de uma espada e 

a roupa do varão despreocupadamente pousada sobre a cadeira permitem conjecturar veladamente 

que talvez este homem não seja o marido, embora, por outro lado, a jarra de água ou a figura que 

varre em último plano podem interpretar-se como uma alusão à necessidade de limpeza moral. 

Contudo, mais que a ambígua história que o quadro possa narrar, o protagonista da cena parece ser 

). No entanto esta fronteira, mais do que manifestar uma profunda 

compreensão da higiene, pretendia sobretudo definir um novo âmbito: o que circunscreve o 

conceito de home tal como o descrevíamos no início deste capítulo. Espaço privado e refúgio; 

simbiose de lugar, pessoas e elementos que nos transmite uma sensação de afecto, abrigo e amparo, 

ao mesmo tempo que nos retrai a uma noção de memória familiar, onde enraíza a recordação da 

nossa vida íntima e que depois projectamos naqueles espaços que realmente habitamos: as nossas 

casas. 

                                                 
25  As mudanças na educação da criança que, com a popularização da escola já não abandona a casa em idade 
jovem para fazer-se aprendiz, supõem uma alteração também na concepção da família, que se constitui assim numa 
unidade social mais compacta, mais unida, e na qual podemos ver os antecedentes das nossas próprias famílias. 
26  Ver Rybczynski, que recolhe citações textuais de viajantes e visitantes dos Países Baixos, em Rybczynski, 
Witold. La casa: historia de una idea, tradução de Fernando Santos Fontenla, Ed. Nerea, Madrid, 1986. Pág. 74 
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o próprio espaço em si; o ambiente doméstico é íntimo, motivo pelo qual esta pintura foi 

considerada durante tanto tempo como menor e que, como dizíamos, aparece vinculado desde a sua 

própria concepção ao mundo feminino. 

 

 

 
 

5.Emmanuel de Witte  Interior com uma mulher sentada ao 

Virginal, datado aprox. 1660. Óleo sobre tela 97.5 x 109.7 cm. The 

Montreal Museum of Fine Arts. Canadá. 

6.Jan Vermeer de Delft,  A carta de amor, datado de 1669-

70. Óleo sobre tela, 44 x 38,5 cm. Rijksmuseum. 

Amesterdão. Holanda. 

   

 Vermeer de Delft, tal como Pieter de Hooch ou outros, reflecte nas suas pinturas, e com mais 

ou menos intensidade, interesses análogos. N' A carta de amor vemos um momento íntimo entre as 

duas mulheres da cena: a dona da casa, que tocava o alaúde, é interrompida pela sua criada, que lhe 

entrega uma carta. Tal como está organizada a composição que se abre atrás de uma porta com 

cortinados, todos os elementos parecem acentuar esta atmosfera privada e também doméstica: a 

escova, as peças de vestuário, os sapatos, o cesto da roupa; o contexto apresenta-se assim como 

território de domínio destas mulheres, e é significativo aqui que na pintura de Vermeer, quando 

aparece um homem, este é sempre um visitante - um intruso, até. 

Vemos assim através das imagens como este ambiente feminino, cenário de intimidades, se define 

no espaço interior da casa, mas se avançamos uma centúria ao longo da história e nos deslocamos 

para o sul no mapa da Europa, vemos como estas noções ganham ainda mais força. Na sociedade 

francesa do século XVIII, a casa burguesa está cada vez mais compartimentada e, na Versalhes do 

jovem Luis XV, a formalidade e magnificência anteriores foram substituídas pela intimidade e 

delicadeza27

                                                 
27  Aquí é significativa a influência de Madame de Pompadour, famosa cortesã francesa e íntima amiga de Luis XV, foi uma 
figura de peso no domínio da arquitectura doméstica e fomentou o interesse do rei pela decoração de interiores, promovendo uma 
moda geral que facilitou a introdução destas ideias modernas de intimidade, privacidade e conforto. 

. O facto de que uma figura como o rei - personagem pública por excelência - tivesse 

necessidade de intimidade faz-nos ver até que ponto os valores burgueses se apoderaram da própria 
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concepção da vida. E, obviamente, isto é visível na produção artística. Algumas cenas da pintura 

galante de Fragonard ou Boucher podem servir de exemplos ao caso. E posteriormente, também 

fora da França, podemos ver como se estendem atitudes semelhantes (no caso inglês, com William 

Hogarth, entre outros, mas também na Alemanha e na Itália). 

 

 
 

7.François Boucher,  Madame Boucher datado de 1743. Óleo 

sobre tela. 57,2 x 68,3 cm. Colecção Frick. New York. USA. 

8.Kersting,  A bordadeira, datado de 1811. Óleo sobre tela. 47 

x 37,5 cm,  Museu das Colecções de Arte do Estado, Weimar, 

Alemanha. 

 

 Se observarmos com atenção estas duas pinturas, de Fragonard e do alemão Kersting28

                                                 
28 Kersting, Georg Friedrich, (Güstrow 1785 - Meissen 1847). Pintor representante da primeira geração do 

Romantismo alemão, formado na Academia de Copenhaga, contemporâneo e amigo do conhecido Gaspar David 
Friedrich.  

 

respectivamente, veremos que em relação aos interiores holandeses, não tão afastados no tempo, 

algo mudou; o sentido de intimidade que se desprende do espaço parece ser mais acusado: o quarto 

pertence às suas proprietárias. Nos quadros de De Witte o interior apresentado não tinha uma função 

especialmente definida; havia uma cama, um instrumento musical, mas nada indicava que tipo de 

quarto era, nem quem era o seu dono. No caso de Vermeer a intimidade era também oferecida por 

uma circunstância temporal, resultado de um momento passageiro. Contudo, aqui vemos claramente 

que não há improvisação: as plantas, a guitarra ou o retrato da imagem à direita fazem parte do 

quarto; são bens pessoais, propriedade da mulher que borda à mesa. Outro caso acontece com a 

pintura de Boucher, embora ainda relativamente anterior, onde é certo que a desordem do papel 

dobrado sobre o móvel, a roupa espalhada no banco e a atitude cómoda da protagonista atribuem 

sem dúvida uma apropriação do espaço ao domínio francamente pessoal. Mas por outro lado, cabe 

aqui assinalar que a imagem de Kersting pode bem incluir-se naquelas séries de interiores com 

janela e frequentemente vista, tão habituais do romantismo nórdico, sobretudo o da Alemanha e 
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Escandinávia, onde os quartos, talvez despojados mas acolhedores, abrem-se a uma paisagem 

sonhadora (imagens seguintes). 

 

  
9.Caspar David Friedrich, Mulher à janela, datado de 1822, 

Óleo sobre tela, 45x32,7 cm. Museu do Estado de Berlim, Antiga 

Galeria Nacional, Alemanha. 

10.Salvador Dalí, Rapariga à janela, datado de 1925, Óleo 

sobre cartão, 105x74,5 cm. Museu Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, Espanha.  

 

 Nas pinturas holandesas víamos os personagens concentrados ou até enclausurados no 

espaço: na leitura de uma carta, numa conversa, tarefa doméstica, etc. Na representação de 

Friedrich, que nos transporta claramente até Dalí, podemos ver ambos os personagens, ambas as 

mulheres, absortas na contemplação do que a janela mostra, de modo que o quarto erige-se assim 

numa espécie de postigo, o ancoramento do nosso ponto de vista, lugar a partir do qual julgamos o 

mundo exterior. Nas palavras de Rilke, “a casa é o nosso último reduto perante o infinito”29, ou 

através do menos poético Mario Praz: “a casa é uma projecção do eu”30

 Em conclusão, vemos que o conceito de intimidade associado ao espaço da casa (e que em 

ocasiões alcança um status de identificação) é uma realidade cada vez mais palpável que vai 

ganhando intensidade à medida que se desenvolvem certos valores em torno do mundo do 

indivíduo, do eu e da família, numa sociedade cada vez mais burguesa e que é - sem lugar para 

grandes dúvidas - antecedente directo da nossa actualidade. 

, carcaça da nossa 

personalidade. E é que todo o espaço destes quartos parece participar dessa inquietude interna de 

saída, expressão do carácter das suas habitantes. Em resguardo e ensimesmadas, sim, mas por sua 

vez espectadoras com juízo; posicionadas com respeito ao que o mundo lá fora ofereça. 

                                                 
29 Rilke. Este verso é uma tradução do alemão “als letztes vor der Ferne liegt dein Haus”, pertence ao poema de nome 

Eingang (Iniciação) e abre o livro Das Buch der Bilder (O livro das imagens). Está datado aproximadamente entre 
1902-1906. Não obstante esta citação foi extraída de AAVV. Alvarez Caccamo, X.María, Fernán Vello, M. A 
poética da casa. Edição Xunta de Galicia, Compostela, 2006. Pag. 6. 

30 em Praz, Mario. La casa de la vida, tradução de Carmen Artal, Debolsillo, Barcelona, 2004. Pag, 520.  
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 Hoje em dia as nossas casas erguem-se herdeiras desta tradição. Apesar da diferença de 

aspecto que supôs o desdobramento dos avanços tecnológicos, elas expressam grande parte dos 

significados que fomos revendo: aquela domus, rotulada com uma restrição de acesso 

frequentemente sob ameaça, como ilustra o cave canen31

 Pois bem, o facto de que a casa inclua umas significações e estas se reflitam em maior ou 

menor medida na pintura de temática doméstica não quer dizer que esta pintura seja equiparável ou 

partilhe os mesmos significados que um interior real; isto é, um quadro de uma natureza morta, de 

umas maçãs, por exemplo, não significa "umas maçãs", representa-as. E isto situa-nos mais em 

relação ao como do que ao que. E, sem dúvida, introduz-nos vastamente no terreno pantanoso da 

diferenciação entre continente e conteúdo, no sempre eterno dualismo entre forma e ideia, que 

talvez nunca sejam compartimentos estanques, e aínda menos no caso da pintura realista... sob pena 

de reduzir a interpretação da mesma a uma teoria sobre a comunicação. Sobre este facto alerta-nos 

encarecidamente o historiador Gombrich, quem afirma que não é possível atender apenas a causas 

"expressivas", "comunicativas" ou "psicológicas" para a explicação de uma obra de arte

 pompeiano, oferece-nos em versão 

contemporânea com o anúncio do IKEA, por exemplo, um tapete de entrada que reza assim: "Bem-

vindo à república independente da tua casa." Este espaço cada vez mais parcelado, mais privado e 

mais íntimo, como vimos, foi acantelado em direitos jurídicos ao ponto de que, hoje em dia, até 

mesmo as forças de ordem pública têm de apresentar burocracias para franquear os seus umbrais, 

sob pena de incorrer em delito de invasão de moradia. E esta demarcação ou oposição do privado 

em relação ao público, do íntimo-interno ao exposto ou acessível, à qual reagimos como se fosse 

uma arquitectura visível, denota que nos movemos, como afirma Foucault, num espaço onde ainda 

assim subsiste uma surda sacralização: um espaço hierarquizado e carregado de qualidades; 

opressivo ou ligeiro, superior ou inferior, coercivo ou pacífico, etc. Até agora vimos como a própria 

casa abriga um amplo espectro destas qualidades, que foram variando ao longo da História; 

domesticidade e intimidade, construções culturais que começam a desenvolver-se vinculadas ao 

âmbito do feminino no século XVI, revelam-nos assim grande parte dos significados de Home, 

conceito-âncora que designa tanto um lugar como um estado anímico. E todas estas ressonâncias - 

também presentes no nosso habitar contemporâneo - podem rastrear-se através da pintura. 

32

 Portanto, em busca daquelas outras causas e aquelas outras motivações, daremos lugar ao 

segundo capítulo.  

. 

 Até aqui, transitámos entre distintas arquitecturas em busca do conceito de home e do 

                                                 
31 Cave canen: cuidado com o cão. Mosaico pompeano encontrado à entrada de uma das vilas e que mostra a imagem 

de um cão com a inscripção em latin  cave canem, que significa `cuidado com o cão´. De Gombrich E.H. Gombrich 
esencial, tradução de Alfonso López Lago e Remigio Gómez Díaz, Debate, Madrid, 1997, p.44. 

32 Em Gombrich E.H. Tradición y exprexion en la naturaleza muerta occidental, Meditaciones sobre un caballo de 
juguete y otros ensayos sobre la teoría del Arte, tradução de José María Valverde, Editorial Debate, 1998, Madrid. 
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sentido de intimidade através da pintura de diferentes épocas ou, por outras palavras, transladámos 

do espaço real ao pictórico. 

 De seguida inverteremos o movimento: partiremos do espaço pictórico, fictício, com a 

intenção de situá-lo no seu lugar real. Ou seja, iniciaremos uma indagação a partir de dentro, uma 

indagação que nos desvele o fundamento desta pintura de temática doméstica... a pintura de cenas 

de interior. 
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1.A PINTURA DE CENAS DE INTERIOR 
Origens e definição de género  

 A pintura de cenas de interior, que pode enquadrar-se no género de cenas de costumes, não 

se define como tal até o século XVI, momento em que se formulam os denominados géneros 

clássicos: retrato, paisagem, natureza-morta, etc. Tanto uns como outros foram emergindo e 

adquirindo autonomia à medida que perderam o conteúdo narrativo histórico, perda essa que 

permaneceu em constante declínio – com seus pontos altos e baixos – e envolveu a pintura ocidental 

até ao século XX. 

 Não obstante a definição histórica destes géneros clássicos – também denominados menores 

– se formular em torno das datas citadas, a origem dos mesmos pode-se rastrear muito mais 

precocemente e  remonta-nos inclusive ao alvorescer da arte ocidental da Grécia clássica. 

 Consta, segundo o património arqueológico, que existem testemunhos de paisagens, retratos, 

nús, mas, sobretudo, abundam representações de acções memoráveis protagonizadas por deuses ou 

heróis, género que imperava sobre todos os demais até ao ponto de que esses primeiros – retratos e 

fundos de paisagens – amiúde serviam de cenário ou complemento para melhor representação deste 

conteúdo principal. 

 Existem também alguns vestígios de proto-naturezas-mortas, as chamadas Xenias – sobre as 

quais falaremos mais adiante – mas esse caso é absorvido pelo género por excelência deste 

momento e que, posteriormente corresponderá ao que se denominou “pintura de história”. Esta 

categoria tem origem na base de legitimação das artes plásticas na sua literaturização, isto é, em 

fazer seus os preceitos da retórica e da poética. O académico Calvo Serraller explica, interpretando 

Aristóteles, que “a imitação artística valida-se, não tanto por relatar ou representar o acontecido – 

segundo o estrito e limitado padrão do verdadeiro – mas pelo que poderia ocorrer – segundo o 

elástico e indeterminado padrão do verosímil.33

 O legado desta tradição cobrou uma de suas formulações mais significativas no Ut Pictura 

Poesis de Horácio, e séculos depois, no Renascimento, foi revalidado por Leon Battista Alberti 

como guía para uma concepção e prática humanista das artes. Assim, o modelo narrativo do padrão 

” Assim, a qualidade do artístico subordina-se 

portanto à sua maior idealização, à narração de acções exemplares ao serviço da ordem e da beleza, 

o que quer dizer que o valor da arte se subjuga ao tema tratado, ao conteúdo, à história representada: 

não em definitivo ao `como´ senão ao `que´ (e neste contexto a tragédia -que representa histórias  

protagonizadas por heróis memoráveis- adquire o estatuto de género dramático superior, enquanto 

que a comédia, representação dos costumes do povo simples, se situa nos seus antípodas). 

                                                 
33 Calvo Serraller Los géneros de la pintura. Santillana Ediciones Generales, Madrid, 2005, pág. 25. 
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trágico converteu-se em estandarte do programa artístico dos séculos precedentes, apoiando-se num 

equilíbrio delicado que tentava unir a mitologia pagã à lenda cristã, e por vezes agitado pelo  

incipiente processo de secularização da sociedade. Um dos mais importantes abalos provém da crise 

da Reforma protestante no s.XVI e que podemos tomar como ponto de inflexão, a partir do qual 

começa a quebrar-se o ideal clássico numa constante perda – como assinalámos no início – de 

conteúdo narrativo.   

 Esta corrente de despojamento literário – que afectou todas as manifestações das artes 

plásticas – encontrou na abstracção do principio do século XX um dos seus extremos: uma arte 

completamente anicónica, pura forma, até ao ponto de que, talvez, uma das transformações mais 

importantes da arte contemporânea tenha sido a do seu conteúdo (que perdeu rigidez até fazer-se tão 

flexível que inclusive incluiu a possibilidade de seu desaparecimento, tanto em termos narrativos 

como físicos). Este elástico conteúdo não se encontra mais – como antigamente – ao serviço de um 

padrão único. A beleza e a ordem na procura de uma mensagem exemplar perderam por completo a 

prioridade, o que não significa que a questão do fundo histórico da arte – a sua narrativa – tenha 

ficado ultrapassada ou obsoleta. Hoje, mais do que nunca, assistimos a um sem fim de vozes que 

contam histórias nas quais mais do que uma recusa ao cânone, se evidencia uma recusa à sua 

univocidade, à sua autoridade como critério e causa narrativa única. Isto é o que se conhece como a 

crise dos grandes relatos, ou o que sucessivamente se vem denominando desde o século passado 

como a morte da Arte e o fim da história que – a julgar pela evidência do presente – parece referir-

se principalmente ao descrédito dos grandes paradigmas. 

 Pois bem, a pintura de cenas de interior parece encarnar no seu contexto de aparição, no 

século XVI, um desapego similar, uma rejeição à transcendência das grandes histórias direccionada 

para o interesse pelo quotidiano, pelo insignificante, pelo que acontece quando, por assim dizer, não 

acontece nada. Neste sentido, podemos situá-la dentro da categoria de rhopografia34

 Mas, antes de nos concentramos nas suas características, vejamos as circunstâncias 

históricas de sua aparição: 

, que se ocupa, 

por oposição à megalografia, daquelas coisas que carecem de importância (de rhopos: objectos 

triviais, fúteis).  

 A crise produzida pela Reforma e Contra-reforma atacou o modelo narrativo do padrão 

trágico desde pressupostos doutrinais antitéticos: por um lado, a iconoclastia protestante impedia a 
                                                 
34 A distinção entre megalagrofia y rhopografia, consignada por Charles Sterling en Still Life, é citada nos sentidos 

descritos e usada amplamente nos seus ensaios por Norman Bryson em Volver a mirar: Cuatro ensayos sobre la 
pintura de naturalezas muertas. Aparece também outro termo, rhyparografía, aparentado com rhopografía mas com 
uma conotação pejorativa e refere-se à “pintura de temas baixos ou sórdidos”, em Bryson, Norman. Volver a mirar: 
Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas, tradução de Miguel Ángel Coll, Alianza Forma, Madrid 
2005, em notas, p.190 
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representação artística de motivos sagrados ou mitológicos, que não deixava outra opção senão as 

temáticas seculares, mundanas e, por outro lado, o moralismo cristão comportava uma reacção anti-

humanista que subvertia o conceito clássico do heróico. Assim, de certo modo disfarçados de 

pintura de história, foram emergindo lenta mas implacavelmente os denominados géneros menores, 

que deslocavam pouco a pouco o conteúdo transcendente e atemporal do seu discurso em favor do 

trivial. 

 Esta nova narrativa corresponde ao que os teóricos da antiguidade greco-romana definiam 

como conteúdo apropriado ao género da comédia, e é significativo aqui que a própria origem 

etimológica do termo35

 E é aqui onde devemos ampliar o foco da nossa atenção. 

, nos remeta à exaltação popular de carácter ritual e esta, por sua vez, 

encontra-se intimamente aparentada com a emergência deste género pictórico, que é o das cenas de 

costumes. Tanto a obra de Peter Brueghel como a de François Rabelais são claros exemplos desta 

representação do popular como figura do grotesco e, paulatinamente, sobretudo nos Países Baixos, 

este olhar exterior inverte o seu sentido e começa a retratar o interior. 

 Esta evolução de fora para dentro, do campo à cidade, da rua à casa, do ruído exterior ao 

silêncio da intimidade, tem diferentes momentos de intensidade. Um deles, cristaliza-se na obra dos 

mestres holandeses da segunda metade do século XVII, os criadores do realismo óptico: Veermer de 

Delft, Pieter de Hooch, etc. (E é preciso citar nesta evolução algumas emblemáticas contribuições 

de Rembrandt ou Franz Hals e, paralelamente na Europa Católica, alguns exemplos do naturalismo 

de Caravaggio, entre outros e, posteriormente, de Velázquez). 

 Outro momento importante é o da pintura galante francesa com Fragonard e Boucher, e 

nesta mesma direcção, a contribuição britânica com as suas conversation pieces ou cenas de 

sporting life. Paralelamente, não é possível omitir os interiores do pintor francês Chardin, que 

reinterpreta como poucos a pintura holandesa do século XVII. 

 Não obstante, cabe aqui assinalar, para terminar este apartado, que se bem que o padrão 

trágico se possa dar lugar ao padrão da comédia, é só no século XX que o modelo narrativo é posto 

em xeque. O que nos conduz à seguinte questão: 

 Que relevância tem hoje em dia a pintura de cenas de interior?  

 Ou expressado de outra maneira: 

 O que significa em termos narrativos essa pintura? 

Em resposta a essas perguntas o seguinte epígrafe pretende abordar a pintura de interiores à luz das 

                                                 
35 Comédia: do grego komoidía: poesias satíricas cantadas pelo Komoidos, termo composto por -Komos: festas de 

homenagem a Dionísio, e -aoidós -aeda: cantor, do verbo áoidiein: cantar. 
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categorias de rhopografia e megalografia, numa tentativa de oferecer um olhar tangente à 

linearidade histórica (e essencial no que diz respeito à sua circunstância).  

A pintura de espaços: uma rhopografia? 
(ou a rhopografia e o despejo do sucesso)   
 As categorías de rhopografia e megalografia consignadas por Charles Sterling em Still life, e 

amplamente utilizadas por historiadores como Norman Bryson, Stephen Banns36

 Não obstante, é frequente este espectro de intenções mostrar-se obscuro e ilegível em 

primeira instância. Uma mesma imagen pode simultaneamente albergar diferentes interesses – 

alguns inclusive em francas contradições – e por outro lado, a própria interpretação também vive 

instalada na sua escala de valores, o que inclinará sempre a balança em favor de certos aspectos e 

em detrimento de outros. E é ilustrativa, a respeito disto, a polémica interpretação da pintura 

holandesa do século XVII, da qual saiu extensa literatura e que aínda hoje em dia oscila entre os 

partidários de uma concepção ricamente simbólica e aqueles que sugerem que nestes quadros não 

há senão a reprodução da realidade em si mesma. 

 ou Calvo Serraller, 

aludem a um par de conceitos interdependentes que definem o espectro de intenções que subjazem à 

própria génese de uma imagem gráfica, neste caso pictórica. 

 De qualquer maneira podemos afirmar, em relação às categorias citadas, que a pintura de 

intenção rhopográfica trabalha contra a ideia de grandeza, e oferece em oposição à megalografia 

(que é a representação das coisas do mundo que são grandes: as lendas dos deuses, as batalhas dos 

heróis e tudo aquilo que é capaz de suscitar interesse narrativo) uma visão da vida que presta 

atenção ao trabalho quotidiano, à vida diária da casa, da mesa, dos indivíduos, enfim, num plano de 

existência material que nos iguala a todos, ou pelo menos que não admite grandes diferenças: todos 

comemos, habitamos espaços e nos rodeamos de uma série de objectos básicos – quase irredutíveis 

– cujas variações ao longo da história não nos impedem de reconhecê-los de imediato: não só a jarra 

e a vasilha, como também o habitáculo, a cozinha, o lugar para o sonho, etc. 

 Todo este invólucro cultural é a matéria da qual se nutre essa categoria e aparece de forma 

constante – ainda que obviada amiúde – na pintura ocidental: naturezas mortas, cenas de interiores 

domésticos, de costumes, quase toda a pintura de flores, etc., enquanto que a megalografia se ocupa 

mais claramente daquilo que anteriormente citámos como pintura de história: retratos de grandes 
                                                 
36 Estes termos são utilizados com diferentes significados pelos diferentes autores: Charles Sterling, em Still Life, 

emprega uma acepção que se refere exclusivamente à pintura da antiguidade, com a qual Norman Bryson não 
concorda, inclinando-se pela utilização moderna equivalente à opção de Stephen Bann (em The true vine). Outro 
termo aparentado é o já citado rhyparografia utilizado em textos clássicos para designar a pintura de “temas baixos 
ou sórdidos”. Não obstante, e devido às suas conotações negativas - que o situam em desigualdade à respeito da 
megalografia -, é descartado em favor de rhopografia, pelo menos pelos dois últimos autores. Este ensaio subscreve 
a tradição inaugurada por ambos. 
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feitos, factos e acontecimentos emblemáticos, situações dramáticas, etc. 

 O porquê desta ausência de interesse, deste repúdio, que ainda hoje sobrevive (os 

bodegones37 foram considerados pela Academia como a categoria mais baixa da pintura, havendo 

pouco discurso crítico relativo à sua temática), pode ser justificado na sua própria definição, já que 

a rhopografia trata daquilo que por princípio carece de “importância”. Rhopos alude, como 

dizíamos, ao campo semântico do trivial, mas este só é compreensível em função do “importante”, 

de modo que ambos os conceitos, ambos polos - “importante” e “supérfluo” - são interdependentes 

e nos situam claramente ante uma hierarquia: uma realidade menor que se ocupa da base material da 

vida (anónima, quotidiana, repetitiva...) perante uma realidade principal que se ocupa de assuntos 

entendidos como “superiores”: os dramas do relato, os grandes sentimentos, etc. No entanto, esta 

hierarquia constitui-se a partir da escala de valores com que a própria cultura se julga a si mesma, o 

que nos revela, em grande medida, questões de história e de ideologia e, talvez, como habilmente 

aponta Norman Bryson, revela também questões de ideologia de género38

 Portanto, a atenção desta pintura à esfera doméstica, às rotinas da vida diária, faz caso 

omisso da etiqueta do banal e inverte o seu valor. O extraordinário, a transcendência, a narração em 

definitivo, são exiladas: o tema humano que se propõe e assume é  anónimo. A rhopografia não se 

interessa pelas grandes façanhas, ou por implicar-se nos níveis superiores da cultura, assunto que 

por sua vez é opcional, enquanto que o universo creatural

. 

39

 Assim, o sustento funcional da rhopografia propõe, a respeito da megalografia, uma 

subversão de valores conduzida a níveis muito profundos. O seu próprio retrocesso em relação ao 

que nos rodeia (os objectos, o interior de uma habitação, uma cena de tarefa doméstica) põe em 

entrelinhas a necessidade de uma narração, de um relato que oscile entre um acontecimento e outro, 

descontínuo, enquanto que nas pinturas de intenção rhopográfica mais explícita o estado é contínuo, 

, o da manutenção, o do sonho e o da 

sobrevivência é, sem excepção, inevitável. Todos necesitamos de comida, bebida, refúgio (inclusive 

aqueles que tenham um défice no acesso à ordem simbólica, como os doentes mentais) e neste nível 

de existência a singularidade ou a diferença são irrelevantes. O prestígio do motivo humano e da 

história pessoal é completamente passado por alto. A ambição individual é humilhada ante as 

constantes necessidades da vida: hábitos ineludíveis como o comer , o beber e o dormir, sem os 

quais não é possível a existência. 

                                                 
37 Naturezas-mortas. 
38 O último dos quatro ensaios que compõem o citado volume de Norman Bryson Volver a mirar: Cuatro 

ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas, está dedicado à natureza morta e o espaço feminino, 
onde se estabelecem relações entre a infravalorização do género e a situação de submissão das 

mulheres em termos históricos. 
39 Creatural: este termo também é recolhido do texto de Norman Bryson e descreve este tipo de realidade material 

menor, de baixo-plano, relacionada com a subsistência no sentido mais básico 
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homeostático. Nas naturezas mortas - talvez o exemplo mais puro desta categoria - não acontece 

nada excepcional. Nas palavras de Bryson, há “um absoluto despejo do sucesso” 40

 

. Não só a 

presença humana é frequentemente suprimida, como também o é a escala de valores que esta 

presença impõe no mundo. Deste modo é-nos oferecida uma visão do ser humano como 

intercambiável, contingente. Quando a sua figura aparece é apresentada como um objecto a mais. 

Coisificada. Descartável, inclusive. E, sem dúvida, mortal. Há aqui a metáfora implícita do Vanitas 

ou, para melhor ilustrar o caso, sirva de exemplo A criada negra de Velázquez, entre outros quadros 

de cenas domésticas onde as figuras, quase sempre mulheres, são uma parte mais do mobiliário que 

desempenha repetitiva e continuamente uma função básica, irredutível, que apela ao corporal. 

 
11.Diego Velázquez,  A criada negra ou A mulata41

 

, 1618 – 1622. Óleo 

sobre tela, 55 x118 cm. National Galerie de Dublin, Irlanda. 

 Neste sentido podemos dizer que, em oposição à idealização albertiana, a rhopografia força 

o olhar a tornar-se materialista. Enfrenta-o directamente com o mundo material. Um mundo de 

coisas muito próximas que, de tão conhecidas, passam habitualmente por inadvertidas. E é curioso 

constatar aqui que toda a cultura de artefactos, taças, vasos, jarras, mas também mesas, camas ou 

roupas são descendentes directos de séries de objectos que já eram antigos na Grécia clássica. E se 

bem que não possamos esquecer que estes sofreram mutações desde a Antiguidade até aos nossos 

dias, carregam também uma importante resistência à mudança, à inovação e aceitação de novas 

formas, liberando assim os indivíduos e as sociedades da necessidade contínua de invenção. Uma 

taça dificilmente terá mudado a sua estrutura essencial se pretende manter a sua função; da mesma 

forma que o lugar de descanso será horizontal e com uma dimensão (pelo menos) de um ou vários 

corpos. As morfologias destes objectos não atraem especialmente a atenção, passando naturalmente 

                                                 
40  Em Norman Bryson, Volver a mirar: Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas, tradução de 
Miguel Ángel Coll, Alianza Forma, Madrid 2005, Pág. 64 . 
41 Há outra versão desta pintura datada de 1620 e conservada no Instituto de Arte de Chicago. USA. 
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como dados adquiridos e, por isso mesmo, porque pertencem à memória cultural, não suscitando 

curiosidade, são universalmente ignoradas. Mas, por outro lado, a mesa, seus utensílios ou o lugar 

para o descanso são rapidamente reconhecidos (ainda que nos encontremos em culturas diferentes). 

Eles aconchegam-nos, transmitem-nos segurança, ligam-nos ao passado colectivo de modo que o 

indivíduo genérico, independentemente da sua história pessoal, encontra-se em casa. 

 E é a esta dimensão da realidade, a este substrato de baixo-plano, utilizando a tradução 

directa da terminologia de Bryson, a que alude a pintura rhopográfica e talvez também a pintura de 

cenas de interiores que ocupa este ensaio. 

 Assim, como dizíamos no princípio, esta categoria surge de forma constante na pintura 

ocidental, ainda que entrelaçada e interdependente da sua contrária. 

 Encontramos alguns dos exemplos mais antigos nas Xenia, protonaturezas mortas da 

Antiguidade Clássica que chegaram até nós em forma de ruína, soterradas sob a lava do Vesúvio, 

que assolou as vilas romanas do Golfo de Nápoles no séc. I da nossa era. Trata-se de um conjunto 

de pinturas murais que representam sobretudo coisas quietas, objectos em repouso, frutas, cestos de 

pão, caça, etc. Também no grupo das chamadas pinturas de Campania nos deparamos com 

arquitecturas, motivos decorativos e outras representações espaciais que se aproximam do conceito 

posterior de trompe l'oeil. Veja-se esta imagem, um fresco conservado no Museu Nacional de 

Nápoles, a título de exemplo.  

 

 
12.Natureza morta com ovos. Fresco, Casa de Giulia Felice, Pompeya, 

datado em torno do ano 70 d.C. Museo Archeologico Nazionale 

(Nápoles, Itália) 

 

 A interpretação de tais manifestações artísticas viu-se, em parte, dilucidada graças aos textos 

de Filóstrato, um sofista do séc. III d.C. que concebeu em estilo de guia pedagógico, para o ensino e 

compreensão da arte do seu tempo, uns ensaios agrupados sob o nome de Imagines. Nestes textos 
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fala-nos, mediante o procedimento da ekphrasis, da suposta colecção pictórica42 de um rico 

comerciante de Neapolis43

 Filóstrato fala-nos de um primeiro grupo de pinturas – agrupadas no paradigma de Xenia I

, e embora não possuam indicações sobre a construção de imagens em 

termos pictóricos, constituem sem dúvida um importante testemunho respeitante ao campo 

conceptual no qual se inscrevem. Uma espécie de código de visão que projecta luz a respeito de 

como se percebiam as Xenia, o que significavam para o público e o que se esperava delas. 
44 

– que representam coisas oferecidas aos convidados em regime de hospitalidade, fundamentalmente 

comida crua, sem elaboração – leite, nozes, fruta -, expressando assim relações de harmonia pré-

cultural, de regressão à natureza, cuja abundância se apresenta como um banquete para todos, sem 

sinal de intervenção humana, generoso e que não atende a diferenças de hierarquia social: hóspede e 

anfitrião nivelam-se. E é significativo para o caso o uso reversível do termo Xenos (estrangeiro), já 

que pode designar também a ambos - hóspede e anfitrião – exprimindo o conceito da hospitalidade 

no seu sentido mais veraz ou, pelo menos, mais igualitário45

 Por outro lado, o grupo de Xenia 2 apresenta-se como contra-figura do anterior e, invertendo 

o movimento de retorno à natureza, oferece-nos uma representação que se aproxima da cultura da 

mesa, às invenções do Homem: normas, protocolos, estruturas... próteses culturais em definitivo, 

para o melhor domínio do natural. O texto fala de uma lebre caçada com rede, de pães de levedura, 

aves de plumas prontas para pôr na panela, e inclusivamente finaliza com um retrato de aguda 

divisão social: o banho do dono da quinta

. 

46

 Vemos deste modo que ambas as descrições nos aproximam tanto de uma temática bucólica 

ou idílica de celebração do natural em Xenia 1, como de uma temática geórgica de afirmação do 

cultural, modificação do meio e sofisticação em Xenia 2, o que relaciona o primeiro grupo com os 

interesses do género posterior de paisagem, e o segundo com a pintura de cenas interiores. Contudo, 

o que resulta mais importante aqui é o facto de a estrutura das Xenia se constituir através de 

. 

                                                 
42 Se as Imagines de Filóstrato descrevem a existência de pinturas reais ou não, é ainda hoje em dia um debate aberto e 

por resolver. Norman Bryson afirma que as descrições coincidem cabalmente com os testemunhos arqueológicos; 
não obstante, e devido ao texto ser um marco conceptual para a compreensão da pintura deste período histórico, para 
o presente ensaio este debate não é especialmente significativo. 

43 Actual Nápoles. 
44 Filóstrato, descrição da Imagem 31, citado em Eduardo Peñuela. Naturalezas muertas e interiores holandeses: la 

(in)discreta presencia de la metáfora, Revista dárt N2, Barcelona, 2002, pág. 99-130, versão online em Raco: 
revistas catalãs de acesso aberto http://www.raco.cat/index.php/Materia/article/view/89866 (fonte 
consultada em 5/04/11) Estas citações de Peñuela fazem referência às diferentes edições do antigo livro 
Imagines de Filóstrato o velho. O artigo dedica-se sobretudo à edição de Luis Alberto de Cuenca e Miguel Ángel 
Elvira, Madrid, Siruela, 1993. 

45 Cabe também aqui citar a explicação de Vitrúvio no livro VI do seu Tratado de Arquitectura, no capítulo VII, onde 
refere que a origem do nome Xenia aplicado às pinturas vem do hábito dos antigos gregos de oferecer aos seus 
hóspedes alimentos e frutos em regime de hospitalidade. Vitruvius, Ten books of arquitecture, book VI, Chapter VII, 
The greekhouse, Ebook em projecto gutemberg, link: http://www.gutenberg.org (fonte consultada em 10/09/11) 

46 Filóstrato, Imagem 26, citado em Eduardo Peñuela vide nota de rodapé 44. 

http://www.raco.cat/index.php/Materia/article/view/89866�
http://www.gutenberg.org/�
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transições nos planos de realidade, através de mudanças ao nível ontológico: do pastoral ao satírico, 

do natural ao artificial, da paisagem à casa, do exterior ao interior. Ambos os grupos expressam 

relações, tanto de humilde retorno à natureza pré-cultural (neste sentido falamos da rhopografia) 

como de estruturas sociais complexas com diferenças de classes (o que nos situa no âmbito da 

megalografia). 

 Outra fonte fundamental para compreender esta natureza morta da Antiguidade é a parábola 

de Parrasius versus Zeuxis47, citada por Plínio o Velho na sua “Historia Naturalis”, e que tantas 

vezes se repetiu como o paradigma do realismo na pintura.  Segundo a leitura de Norman Bryson, 

devedora de Stephen Banns,48

 Por último, e para fechar o relato sobre estas manifestações da Antiguidade, as pinturas 

escavadas em Campania, incidem nos mesmos tópicos: transições entre realidade e simulação 

realizadas através de pinturas murais que respondem à intenção de invadir o espaço interior 

limitado, por um princípio de irrealidade. Isto é, negar mediante dispositivos – arquitectura 

simulada, ilusão de paisagem, elementos decorativos, etc. - os limites físicos da sala, para assim 

romper a ordem do real e permitir, numa aproximação ao posterior conceito de trompe l'oeil, que o 

espaço autêntico seja transformado – impugnado – por uma extensão fictícia. 

 o quid do relato encontra-se no feito – frequentemente obstado – de 

que a competição tem lugar num palco, de modo que temos quatro planos da realidade (quatro 

espaços: primordial, arquitectónico, teatral e pictórico), cada um afastando-se em direcção a ficções 

cada vez mais sofisticadas, e em relações diferentes com a realidade autêntica e com a ilusão. É 

neste movimento que se constroem as duas naturezas mortas, sendo vencedora a de Parrasius, na 

medida em que constitui – com a sua cortina – uma compreensão mais profunda da imitação. A 

Xenia revela-se novamente como uma estrutura que emerge a partir do movimento entre estes 

umbrais ontológicos e que por sua vez explicita relações entre a natureza morta, o teatral, o 

arquitectónico e o simbólico.  

 Em conclusão, encontramos novamente aqui que a matéria das Xenia são aqueles objectos 

pintados para estabelecer mudanças no sentido da lógica narrativa, objectos que provocam 

alterações de nível no grau de realidade ou artifício da representação: desde a simplicidade das 

frutas ou do mel, até à sofisticação de cenários teatrais, quadros dentro de quadros, etc., ou seja, 

numa trajectória que vai desde o espontâneo à refinação (ou inclusivamente até ao vício ou 

depravação), desde a natureza à cultura, sendo esta última plenamente consciente de que reflecte 

                                                 
47 Competição emblemática entre Zeuxis de Heracléa e Parrasius de Efeso, pintores do séc. V a.C. e que pretendia 

determinar qual dos dois era o melhor artista. A pintura de uvas de Zeuxis enganou os pássaros, enquanto que a de 
Parrasius – uma cortina que cobria o quadro – conseguiu enganar o próprio Zeuxis. 

48 em Norman Bryson, Volver a mirar: Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas, tradução de 
Miguel Ángel Coll, Alianza Forma, Madrid 2005, em notas, pág. 188.   
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sobre si mesma. Deste modo, a veracidade conseguida nas pinturas não é um objectivo em si, como 

resposta à experiência visual, mas sim um requisito que constitui uma parte fundamental do próprio 

programa: nestas Xenia de Campania o relevante é a sua instalação: no modo em que elas invadem 

o espaço, convocam o mundo e repõem-no. E isto relembra-nos tanto as heteropias do pensador 

Foucault – aqueles espaços míticos que subvertiam a ordem do real – como o emblemático quadro 

Velazquiano de As meninas, onde o espectador, situado no umbral, no vórtice dos dois espaços – 

fictício e autêntico – é absorvido para o interior do quadro deste o justo momento em que se dispõe 

a contemplá-lo. O espectador, situado como modelo do pintor é, como dizíamos, o quadro do 

quadro.  

 É curioso constatar aqui que esta estratégia de contrafiguração, presente nas Xenia, no 

quadro de Velázquez, e sem dúvida em todo o trompe l'oeil, consiste em negar ou impugnar a 

própria figuração, uma vez que esta é levada à sua plenitude. Contradição esta que - uma vez que 

supõe a negação do observador - está intimamente aparentada com aquela recusa do relato da 

intenção rhopográfica, ou melhor, é a última consequência do despejo da narração, e também o 

fundamento – como veremos – da pintura de cenas interiores que nos interessa. 

 

 

13.Diego Velázquez, As meninas, ou A família de Felipe 

IV. Datado de 1656. Óleo sobre tela. 318 x 276 cm. Museu 

do Prado. Madrid. Espanha. 

 

 Por outro lado, em relação à trajectória histórica do par megalografia-rhopografia, vemos 
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que esta manifestação artística da Antiguidade estava em equilíbrio com os dois termos. Cada figura 

tinha o seu contra-tipo: a imagem rústica e pré-cultural encontrava o seu oposto na representação da 

estratificação social e da riqueza (realidade terrena percebida directamente, e organização cultural 

apresentada em jogo simbólico). 

 Porém, este equilíbrio é uma característica quase exclusiva deste período histórico e só no 

séc. XVI, com o surgimento dos géneros menores, voltamos a encontrar ambas as intenções em 

competição. A rhopografia, desterrada do âmbito da produção artística, não reaparece com certa 

consistência até ao desenvolvimento do Vanitas holandês e das pinturas de cenas de costumes, 

embora não seja só depois da consolidação da natureza morta espanhola que manifesta toda a sua 

potência. Posteriormente, no cume do barroco, algumas peças de Velázquez representam de maneira 

paradigmática o conflito entre as duas categorias, entre os dois planos da realidade. 

 Finalmente Chardín, antes de entrarmos na era moderna – onde existem múltiplas mudanças 

de perspectiva -, supõe com a sua reinterpretação da pintura holandesa uma contribuição 

fundamental tanto à história da rhoprografia como à da pintura de interiores. 

 Vejamos isto detalhadamente: 

 Em primeiro lugar, a aparição destes géneros menores aparece vinculada a 

um amplo leque de circunstâncias que, grosso modo, podem enunciar-se assim: por 

um lado, o redescobrimento das Xenia, a pintura de grotescos e a exumação dos 

textos clássicos de Vitrúvio, Plínio o Velho e Filóstrato fascinou o maneirismo 

retorico-erudito, que é no séc. XVI o estandarte do programa artístico. 

 Por outro lado, e de mãos dadas com o crescente interesse no estudo científico do mundo, 

começam a proliferar – sobretudo na Itália – as academias de arte, onde a cópia do natural é um 

passo obrigatório nos diversos graus de aprendizagem, se bem que, como vimos, a recente natureza 

morta é relegada ao degrau mais baixo da escadaria. 

 Por último, este século XVI é, como dizíamos, uma época convulsa, e este mesmo 

maneirismo é o acaso de um humanismo francamente em crise. Tanto a iconoclastia protestante 

como o naturalismo católico da contra-reforma supõem, desde os dois extremos, um clima 

favorável para o desenvolvimento das novas temáticas mundanas, focadas sobretudo nos produtos 

que traz a expansão comercial: comidas, objectos de luxo, diversidade de espécies de plantas, 

interiores domésticos, etc. 

 Aliás, no caso dos Países Baixos encontramos também um crescimento 

económico sem precedentes no mundo da época. A partir de 1608 – data da sua 

liberação do domínio espanhol – e até à década dos setenta do mesmo século, a 
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Flandres converteu-se na nação mais rica da Europa. Este fenómeno trouxe consigo o da 

superabundância, do excedente massivo. Não obstante, ao tratar-se de uma sociedade proto-

industrial em vias de mudança, apenas tinha mecanismos para auto-regular este excedente, ou seja, 

não contava com uma cultura de consumo onde integrar a maré crescente de capital. Uma das saídas 

- como vimos no capítulo anterior - foi a inversão no espaço doméstico que experimentou profundas 

transformações. A pintura de cenas interiores, tal como a natureza morta holandesa, são um reflexo 

desta recente sociedade opulenta e suas possessões materiais; por sua vez, destacam uma série de 

relações novas, algumas contraditórias: a saber, as que se estabelecem entre este dispositivo 

material e uma ética do ancien régime, em torno da riqueza. Isto é, instaura-se como um discurso 

que interpretava a abundância e a necessidade em função das categorias morais e que, devido à 

ausência de tradições culturais que permitissem o novo gasto, subsiste como fenómeno em conflito, 

e obviamente presente na pintura. 

 Assim, vemos numerosas naturezas mortas e interiores organizados em redor da tensão entre 

prazer e virtude; a casa, espaço principal de oportunidades para o prazer, aparece por exemplo n' O 

concerto de Vermeer, ricamente decorada com artigos de luxo: um tapete persa, um clavicórdio, um 

solo ladrilhado a mármore, caros vestidos das personagens, etc. Por outro lado, toda esta opulência 

é apresentada em ordem estrita, como se o descuido na tarefa doméstica fosse sinal de 

contaminação moral: tudo está limpo, no seu lugar e o tempo livre inverte-se na criação musical, 

que se representa sossegada, calma. 
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14.Jan Vermeer de Delft. O concerto 49 15.Jan Steen. Casa desordenada. Datado de 1668. Óleo sobre 

tela. 88 x 89 cm. Museu Wellington. Londres. Inglaterra. 

. Datado de 1665-66. 

Óleo sobre tela. 72,5 x 64,7 cm. Museu Isabella Stewart Gardner. 

Boston. USA, (roubado, desaparecido). 

 

 Casa desordenada de Jan Steen mostra, pelo contrário e tal como explícito no título, um 

interior no qual tudo está fora do sítio: objectos espalhados pelo chão, um menino roubando, a mãe 

abandonando os seus deveres, etc., como se a totalidade da imagem funcionasse como um alerta na 

prevenção da vida deitada a perder. Neste mesmo sentido podem compreender-se também os 

Vanitas como alegorias retóricas exortando sobre as tentações do prazer. No entanto, a interpretação 

destes é complexa - como já foi dito – e ainda são pretexto para debate aberto entre os 

panalegoristas e os que defendem que não há mais intenção do que virtuosismo pictórico em 

resposta à experiência visual. 

 De qualquer modo, e sem necessidade de tomar partido por uma ou outra opção, o certo é 

que a compreensão da pintura do momento não é possível sem ter em conta as mudanças radicais 

que a Reforma originou entre imagens, textos e experiência devota. Se para o regime visual católico 

ignaciano50 a imagem é o instrumento fundamental, i.e., veículo da intensidade espiritual, para 

Calvino a visão está sempre sob suspeita. A experiência da devoção não é icónica, de forma que a 

representação há-de ser dirigida por figuras de discurso. Talvez como hipoteticamente aponta 

Norman Bryson, a pintura holandesa deste século emerge da interiorização desta prioridade da 

palavra sobre a imagem; e assim o Vanitas será um género deliberadamente construído sobre o 

paradoxo: sobre o conflito assumido entre a recusa do mundo e aprisionamento mundano; em 

resumo, uma luta entre o `que´ e o `como´, entre o significante, a transcendência e a incapacidade 

do seu alcance através da imagem, de modo que esta não pode ser outra coisa senão uma vaidade. E 

quanto maior for o seu virtuosismo técnico, a sua visibilidade, mais se acentuará a distância 

respeitante à sua legibilidade, já que esta contradição é a sua própria estrutura interna. Por outro 

lado também podemos afirmar que, fazendo nossas as palavras do historiador Gombrich, “toda a 

natureza morta leva em si incorporada a noção de Vanitas”51

                                                 
49 O Concerto. Este quadro de Veermer desapareceu no famoso roubo de 1990 no Museu Isabella Stewardt Gardner 

(Boston), um dos mais graves em matéria artística e que ainda está por resolver. 

, uma vez que o que representa – ricos 

alimentos, prazeres divinos ou outras instâncias – é sempre pura ilusão. E descendo mais um estrato 

no alcance desta afirmação, podemos desembocar no seguinte: a pintura realista – principalmente a 

baseada em técnicas ilusionistas –, e que se interessa pelos aspectos creaturais da existência, 

carrega sempre esta contradição: uma impugnação do real através da sua própria representação. Por 

50 Referente a Ignacio de Loyola. 
51 Em Gombrich, Meditaciones sobre un caballo de juguete. Tradução de José María Valverde, Debate, Madrid, 2002, 

Pág. 104. 
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outras palavras, os seus objectos e as suas temáticas abrem umbrais ontológicos entre distintos 

planos de realidade; e é sobretudo quando a ambição rhopográfica é mais radical que a ênfase 

realista no não-relato se converte no próprio relato: em conteúdo fundamental e princípio director. A 

pintura realista, talvez consciente de que o que vemos nunca está no que dizemos52

 Chardín, que reinterpreta no séc. XVIII a pintura holandesa de cenas de género, compõe as 

suas telas evitando ao máximo um efeito de teatralidade; nos seus interiores, a cena apresenta-se tal 

como a encontraríamos casualmente, sem cerimónias que imponham uma distância entre o 

espectador e o que se vê. Assim, os objectos estão dispostos com aparente informalidade, em 

harmonia, sem hierarquias ou prioridades entre eles, pelo que, mais do que a atenção se elevar na 

sua contemplação, a mesma relaxa-se, desfoca-se. As cenas não parecem construídas mas 

encontradas. Isto implica que esta pintura é partidária da realidade sem realce nem reprovação: 

aceita tranquilamente o destino material sujeito à rotina, ao universo do creatural (e aqui vemos 

uma sensibilidade com respeito à igualdade humana, que está claramente em sintonia com a 

rhopografia). Quando aparecem retratos de pessoas, estes encontram-se absortos e ensimesmados 

na intimidade do espaço doméstico. São vistos como um feito corrente, familiar, e neste sentido 

Chardín não utiliza a sua habilidade pictórica a custo do tema. Antes pelo contrário, apresenta a sua 

obra como um ofício sem pretensões. Se virmos narrações nalgumas das suas peças, constataremos 

que são breves percursos através de recantos domésticos onde realmente não acontece nada; não há 

grandes feitos que interrompam o movimento da visão que, relaxada e tranquila, se encontra em 

casa. 

, opta por não 

dizer, afirmando o visível. E isto, que pode parecer em primeira instância um loop linguístico, não o 

é tanto se contemplarmos de perto a obra de Chardín, por exemplo. 

 Talvez Chardín seja um dos exemplos que melhor tenha encarnado esta intenção 

rhopográfica de imersão na vida do “menor”, sem desviar-se necessariamente quer até uma 

reafirmação da pintura, quer até uma teatralidade hiperrealista que imponha distâncias. Noutros 

casos (outras pinturas e pintores) apresentam-se maiores dificuldades de leitura já que, e como dito 

ao princípio, os interesses subjacentes à génese de uma imagem são ambíguos, ambivalentes e, em 

ocasiões, vivem em conflito. Em muitos interiores holandeses do século XVI e XVII vemos que se 

contam histórias, há movimentações narrativas, simbologias, etc. Encontramos muitas cenas de 

cozinha com alusões que apelam veladamente a um certo erotismo em autores como Frans Snyders, 

Pieter Cornelisz van Ryck e tantos outros; temos também determinadas naturezas mortas musicais, 

                                                 
52 Reflexão retirada de Foucault, Michel. As palavras e as coisas, tradução de António Ramos Rosa, ed. 70, Lisboa, 

2005. Capítulo, A teoria do verbo, pág.s. 145-150. 
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molduradas no grupo daquelas pinturas com funções alegóricas aos cinco sentidos, e que têm na 

peça O ouvido, o tacto e o paladar de Jan Brueghel um exemplo paradigmático. Outras telas 

mostram facetas muito variadas de um contexto social no qual, misturando-se com os 

comportamentos familiares, rasgos carnavalescos da vida pública chegam, por exemplo, até ao 

interior de uma sala. Assim é na peça A festa na quinta de Jan Steen, onde uma multidão de 

personagens invade um espaço familiar com uma atitude de festa e desordem que bem pode ser 

interpretada como uma corporização de um desejo de liberdade e ausência de norma (de retorno à 

harmonia pré-cultural). 

 
 

16.Jan Brueghel (o jovem) O ouvido, o tacto e o paladar, datado 

de 1618. Óleo sobre tela. 176 x 264 cm. Museu do Prado. 

Madrid. Espanha. 

17.Jan Steen. A festa na quinta, datado de 1660-1663. Óleo 

sobre tela. Museu de História da Arte. Viena. Áustria. 

 

 Constatamos definitivamente que, embora se ofereçam múltiplas temáticas em relação com 

outros aspectos, o interior holandês mantém sempre uma conexão com o creatural, com a intenção 

rhopográfica, que aparece em maior ou menor medida como substracto. 

 Não obstante, no caso espanhol, este substracto rhopográfico ganha intensidade. Vejamos 

brevemente as peculiaridades que o distinguem: 

 A própria denominação de bodegón, termo exclusivo desta língua, conecta-nos com a 

concepção contra-reformista da natureza, interpretada nas palavras do académico Calvo Serraller 

como um continente, “uma espécie de corno da abundância do divino”53

 Sanchez Cotán, monge pintor da orden de los cartujos, constitui um importante exemplo 

: o valor do natural radica 

em ser testemunho da beleza da criação, à qual podemos aceder via afectiva, daí a sua representação 

numa linguagem plástica que difere em vários aspectos do Vanitas holandesa. 

                                                 
53 Em Calvo Serraller, Los géneros de la pintura. Santillana Ediciones Generales, Madrid, 2005. Pág. 

286. 
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deste misticismo espanhol. Por sua vez, os seus originais bodegones revelam uma considerável 

ambição relativamente à rhopografia como género. As suas pinturas são quadros de despensas, de 

simples verduras e frutas destacadas sobre um fundo escuro; a intenção destes parece ser inverter a 

maneira mundana de ver e deter a atenção nesta envolvente humilde, como se se tratasse de 

exercícios espirituais, actos de renúncia, de negação do espectáculo. A visão é projectada para esta 

realidade do “menor”, de formas generosas e que não admitem resumo, pois mostram-se inteiras, 

com todo o detalhe. E este marco de hiperrealidade parece reconduzir o olhar para um campo visual 

não categorizado, onde tudo está em primeiro plano, sem hierarquias de importância. 

 Neste sentido, o bodegón é o grande género anti-albertiano, que se opõe ao quadro-janela 

que conduz a visão até ao longínquo, realçando outra categoria espacial: a proximidade. Os objectos 

encontram-se muito próximos, ao alcance da mão, de modo que podemos apreciar o seu tamanho e 

inclusivamente ficar com uma ideia do seu peso. No caso de Zurbarán54

 Em jeito de recapitulação, articulamos o seguinte epígrafe:  

, outro expoente máximo do 

bodegón espanhol, mais interessado nos artefactos que rodeiam a comida do que na própria, 

podemos apreciar também a textura do metal, do cristal ou do barro dos vasos, e por sua vez os 

ângulos de rotação entre eles parecem calculados até ao intervalo mais pequeno, ao passo que a 

profundidade é praticamente inexistente. Esta composição de base matemática, de ordem 

geométrica, enquanto negação quase monacal do desejo, apresenta-nos umas pinturas de temática 

de comida e mesa, onde o apetite também é desterrado. E é aqui que encontramos uma importante 

diferença em relação à pintura holandesa. Os Vanitas e os interiores domésticos neerlandeses 

articulavam-se, como vimos, em redor de uma dupla estrutura de prazer/virtude. Neste sentido, o 

par rhopografia/megalografia encontra-se mais equilibrado: os pintores holandeses – distintamente 

de Zurbarán e Cotán - estão dentro do mundo, relacionam-se com a realidade do “baixo-plano”, a 

vida do apetite, da mesa, dos sentidos, mas por sua vez estão conscientes de que esta tem lugar 

dentro da estrutura economico-social, dentro da norma. Não pretendem que as suas pinturas sejam 

um veículo para a expressão de um universo pessoal, mas sim parecem trabalhar contra um estilo 

diferenciador; a precisão técnica e o rigor da similitude falam-nos de um carácter de ofício que é 

assumido sem conflito. E este facto é singular, respondendo a circunstâncias muito concretas e que, 

como veremos, não se repetem facilmente nos séculos precedentes. (unicamente em autores 

particulares e momentos circunstanciais). 

 Vimos como se foram perfilando os denominados géneros menores no século XVI, época 

convulsa onde a crise da Reforma desestabiliza o padrão narrativo clássico que é pouco a pouco 

                                                 
54 Paralelamente a Zurbarán ou a Sánchez Cotan podemos referir aqui o caso de Josefa de Óbidos (1634-1684), 

representante portuguesa deste tipo de pintura na mesma época dos autores comentados. 
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substituído por temáticas mundanas e laicas. Abordámos a forma como estas temáticas se 

relacionam com a categoria da rhopografia, do supérfluo, e como esta categoria está presente nas 

protonaturezas mortas da Antiguidade chamadas Xenia, na pintura holandesa dos séculos XVI, 

XVII – o Vanitas e as cenas de género – no bodegón espanhol e na figura de Chardín. 

 Até este ponto tratámos como esta pintura, que aborda as temáticas domésticas, se conectava 

com o mundo do creatural, do repetitivo, o mundo da casa e da comida, associado em geral ao 

banal e ao âmbito do feminino. Esta ligação revelava toda uma hierarquia a respeito do importante e 

do supérfluo que deixava vislumbrar por sua vez uma perspectiva de género: uma balança 

ideológica onde se inflacionava um alto discurso da cultura em detrimento de outro discurso 

categorizado como se de um escalão inferior, ocupado da realidade de baixo-plano, e vinculado ao 

feminino. Assim, a pintura de cenas de interior, cumprindo aquela função heterotópica de 

subversão, inverte com a sua própria concepção temática este valor no discurso, ou seja, ao fazer do 

banal o seu conteúdo, questiona a sua "não importância", e inclusivamente quando a sua ambição 

rhopográfica é mais radical, como no caso da natureza morta, coloca em dúvida a contribução 

individual, a necessidade de narração. De modo que esta pintura assenta sobre uma contradição: a 

sua encenação pretende por princípio, como num efeito trompe l´oeil, anular o cenário e esta recusa 

– ou erradicação do acontecimento – converte-se paradoxalmente no seu relato. No entanto, e como 

dizíamos no início deste capítulo, na génese de uma imagem pictórica convivem múltiplos 

interesses, às vezes em franca contradição, e frequentemente difíceis de interpretar, já que a 

interpretação vive também imersa na sua escala de valores. Assim, além daquela intenção 

rhopográfica, podemos encontrar na pintura de cenas de interior outros conteúdos e outras 

motivações. De facto, no capítulo inicial deste ensaio víamos como através desta pintura podiam 

rastrear-se os significados do conceito de home estreitamente vinculados às ideias de domesticidade 

e intimidade, construções culturais que emergem vinculadas também ao feminino em redor do 

século XVI. 

 Ora bem, de que modo coexistem estes significados, em ocasiões expressados através de 

retornos narrativos, com aquela intenção rhopográfica, que em última instância postulava uma 

rejeição da narração? 

 Ou, expressado de outra maneira: qual é o discurso - conteúdo conceptual e pretensões - 

desta pintura de cenas de interior? 

 Com estas questões como estandarte, o capítulo seguinte avança através de uma série de 

interiores emblemáticos e finalmente contemporâneos. Tudo isto visa completar este processo de 

investigação, iluminar dentro do possível a compreensão da pintura de cenas de interiores na 

actualidade e posteriormente localizar o meu próprio trabalho. 
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3.INTERIORES EMBLEMÁTICOS E  INTERIORES CONTEMPORÁNEOS 

 

 De todas as representações modernas de habitações que possamos guardar no nosso 

imaginário, há uma pintura que acaba por ser, a meu ver, especialmente emblemática: O quarto de 

Van Gogh em Arlés. Esta peça, tal como uma grande parte das produções do autor, que encarna 

como poucos o cliché de génio atormentado e incompreendido - converteu-se em ícone, em parte do 

nosso acervo cultural imagético. Não só encontramos referências deliberadas em obras de autores 

posteriores como é, por exemplo, o caso da tela de Egon Schiele, O quarto do artista em 

Neulengbach55

 

, como também a sua imagem se reproduziu até à saciedade, até ao ponto em que 

talvez hoje em dia seja difícil, na hora de executar uma pintura sobre a mesma temática, subtrair-se 

ao  influxo da sua influência (e de facto as minhas pinturas, como veremos mais adiante, assumida 

esta influência de uma forma consciente, apresentam claras alusões a este interior). 

 

 

                                                 
55  
55 Schiele é convidado a participar na Kunstschau em Viena em 1909 onde conhece ao vivo a obra de Van Gogh, 

Munch e outros. Entre as onze peças expostas do pintor holandês estava O quarto em Arlés à qual Schiele rende  
tributo numa das suas “tábuinhas”, obras de pequeno formato concebidas como eventuais ofertas destinadas aos 
coleccionadores mais próximos. Também em 1911 realiza uma versão do tema dos girassóis (em Atinguer, Kart. 
Schiele, tradução Isabel Gil, Könemann, Hong Kong, 2001, pág.50). 
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18.Vincent Van Gogh, O quarto de Vincent em Arlés56 19.Egon Schiele, O quarto do artista em 

Neulengbach,1911. Óleo sobre madeira. 40 x 

31.7 cm. Museu de História da Arte. Viena. 

Áustria.  

, 1888. 

Óleo sobre tela. 72 x 90 cm. Fundação Vincent van Gogh. 

Rijksmuseum Vincent van Gogh. Amsterdão. Holanda.  

 

 Por outro lado, a par de emblemática, esta peça é especialmente singular por outro motivo: é 

das escassíssimas obras de arte das quais conhecemos a significação expressiva que tinha para o 

artista. 

 Numa carta a Gauguin datada de Outubro de 1888, Van Gogh escreve: 

 "Em relação à decoração da minha casa, pintei o meu quarto com o mobiliário de madeira 

que conheces. Divertiu-me enormemente pintar esse interior sem nada nele, com uma simplicidade 

de Seurat: com pinturas planas mas grosseiramente administradas, pigmento puro, as paredes de 

um violeta pálido... queria expressar uma calma absoluta com esses tons muito distintos, sabes, 

onde só há branco no espelho com o seu marco negro..."57

 E noutra, dirigida ao seu irmão, explica com maior detalhe: 

. 

 "Trata-se simplesmente do meu quarto; aqui só deve operar a cor e, dando um maior estilo 

às coisas pela sua simplificação, há-de sugerir o repouso ou o sono em geral. Numa palavra, ao 

contemplar-se o quadro, deve descansar o pensamento ou, melhor ainda, a imaginação58

 Para Van Gogh, o seu pequeno quarto era um refúgio da fadiga causada pelo trabalho e, 

deste modo pintado, o quadro devia expressar tranquilidade. Todo o discurso que se deduz das 

missivas parece acentuar essa tranquilidade. E, no entanto, apesar de que a combinação de cores não 

é excessivamente vibrante, a pincelada é lisa, e a disposição dos elementos pretende eliminar 

qualquer risco de claustrofobia perceptiva; se nos perguntarmos sobre as sensações que este quarto 

pintado nos suscita, atrevo-me a aventurar que - se bem que a resposta caberá a cada espectador - 

haverá sem dúvida muitas que não encontram a tranquilidade como expressão fundamental. 

." 

 Que quer isto dizer? Principalmente que os significados que operam para o autor não têm 

que ser os mesmos que chegam até nós, o que não deixa sob suspeita a qualidade pictórica da obra 

em questão, como tão-pouco a veracidade da correspondência, mas alertam-nos a respeito da 

                                                 
56 Existem distintas versões deste quadro e também alguns esboços. Uns e outros foram realizados entre 1888 e 1889 

em Arlés. O mais pequeno, de 57x74cm, conserva-se no Museu d’ Orsay em Paris. E o de 72x90cm, ao qual 
pertence a reprodução aquí impressa, encontra-se no Rijksmuseum Vicent Van Gogh, juntamente com um esboço 
que foi incluído numa carta a Gauguin. 

 
57 Fragmento de Van Gogh extraído do capítulo La imagen visual: su lugar en la comunicación, em Gombrich, E.H. 

Gombrich esencial, tradução de Alfonso López Lago e Remigio Gómez Díaz e outros, Debate, Madrid, 1997. Pág.s. 
62, 63. 

58 Idem 
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problemática que implica a interpretação ou compreensão do conteúdo, pretensões e fundamento 

desta pintura de temática doméstica (como, por outro lado, também de qualquer outra). E esta 

problemática, que é extensiva a toda a manifestação artística, põe-nos por sua vez em relação com 

um conceito cunhado por Duchamp num breve ensaio intitulado O ato criador, onde trata de 

descrever os mecanismos que produzem o que ele chama arte em estado bruto - arte à l'état brut -, 

seja este ruim, bom ou indiferente. Assim, com este texto, o reconhecido autor faz alusão ao elo 

inevitável que se encontra entre pensamento e obra, discurso e criação, ou se se quiser, entre 

intenção e realização, elo que denomina coeficiente artístico, e que define como "uma relação 

aritmética entre o que permanece inexpresso embora intencionado, e o que é expresso não 

intencionalmente"59. Isto é, o resultado do conflito entre o que se pretende realizar e o que 

finalmente se consegue, definitivamente a diferença de uma equação, que perde a respeito do 

inicialmente pretendido, e simultaneamente ganha pelo caminho também com a nova criação. Em 

explicação da argumentação, Duchamp assinala que, nesta luta pela realização, o artista passa 

através de uma cadeia de reacções totalmente subjectivas – sofrimentos, satisfações, recusas, 

decisões que também não podem e não devem ser totalmente conscientes, pelo menos no plano 

estético60. Afirma inclusivamente: Todas as decisões relativas à execução artística do trabalho 

permanecem no domínio da pura intuição e não podem ser objetivadas numa auto-análise, falada 

ou escrita, ou mesmo pensada. E finalmente conclui que a obra de arte não é responsabilidade 

exclusiva do seu autor, senão para emergir no plano de realidade como tal, tendo que ser 

corroborada pelo público, “refinada” do seu estado bruto. Nas suas próprias palavras: “o ato criador 

não é executado pelo artista sozinho; o público estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo 

exterior, decifrando e interpretando suas qualidades intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua 

contribuição ao ato criador. Isto torna-se ainda mais óbvio quando a posteridade dá o seu 

veredicto final e, às vezes, reabilita artistas esquecidos”61

 Sem necessidade de aprofundar mais as palavras de Duchamp, que tratam desde logo um 

tema complexo e ambíguo e que, como ele mesmo deixou escrito, “Sei que esta afirmação não 

contará com a aprovação de muitos artistas que recusam este papel mediúnico e que insistem na 

validade da sua conscientização em relação à arte criadora”

. 

62

                                                 
59 Citação extraída do capítulo  O Ato Criador de Marcel Duchamp, em Gregory Battock , A nova arte, tradução de 

Cecília Prada e Vera de Campos Toledo,  ed. Perspectiva, São Paulo, 2004. Pág. 71. 

, o certo é que o caso de Van Gogh, 

se bem que seja talvez discutível que encarne por completo o tipo desta descrição, de artista que cria 

afastado de um estado de consciência em relação ao que faz, sem dúvida alguma é sim um exemplo 

60 Idem 
61 Idem. 
62 Idem. 
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claro de reabilitação histórica. Rejeitado e incompreendido em vida até ao ponto de nunca ter 

conseguido vender um quadro, é hoje uma das referências da história da pintura universal. Como é 

isto possível? Ou melhor, como podemos compreender esta circunstância excepcional? 

 Uma explicação plausível, além das irónicas razões do destino, pode ser encontrada na 

própria concepção da produção artística a partir da qual Van Gogh se expressa, produção que se 

ajusta sem conflito aos novos paradigmas que regem os rumos artísticos a partir do século XX. A 

validade de uma pintura que exprime todo um mundo interior através de temáticas banais – o seu 

quarto, uma cadeira ou até os seus sapatos (e não é em vão que Van Gogh é um autor de influência 

decisiva nos expressionistas) – demonstra até que ponto se fez verdadeira uma completa “des-

hierarquização” da realidade herdada, do cânone da Beleza e da Ordem, que tanto insistia no quê, 

na história, no significado do relato.  

 Como dizíamos no início do segundo capítulo deste ensaio, este ideal do padrão narrativo 

clássico inicia um processo de cambaleio ou perda de força que coincide com a emergência dos 

denominados géneros menores no século XVI, e esta corrente em declínio que se manifesta sob a 

forma de despojamento literário, encontra na arte anicónica da primeira metade do século XX, a 

abstracção, um dos seus extremos. Assim, o uso cada vez mais formalista – menos narrativo – das 

temáticas com aparentemente menos relevância significativa foi chave neste processo, embora não 

seja realmente até as suas práticas se tornarem comuns que podemos dizer que o sistema 

hierárquico tradicional – relativo ao valor imputável ao tema – é alterado por completo. E nesta 

mesma linha podem compreender-se também os posteriores ready-mades, objectos de garantida 

trivialidade artificial que, a partir do dadaísmo, adquirem estatuto artístico. 

 Definitivamente, como sabemos, com o triunfo das vanguardas de princípios do século abre-

se um amplo panorama onde as fronteiras entre géneros começam a diluir-se ao amparo do estranho 

anti-cânone da liberdade, instável e mutável, mais preocupado em ocasiões pelo como – revoluções 

formais, processos e usos –, mas sobretudo desprendido da ancoragem à univocidade de critério. 

Assim, a pintura de Van Gogh é por completo revalidada (e inclusivamente exaltada a níveis 

insuspeitos) e coexiste sem conflito com outras práticas, outras apostas e outros autores, porque se 

realmente é difícil demarcar em definições o clima artístico do século passado – é dele que é, claro 

está, herdeiro o nosso – o certo é que foi sobretudo plural e heterogéneo. E talvez, como aponta o 

académico Calvo Serraller, o alcance revolucionário da arte da nossa época se apoie não tanto no 

desaparecimento do relato do homem-protagonista, como em que qualquer humilde objecto 

material possa constituir um núcleo de significação tão profundo e complexo como uma 

transcendente representação épica (vejam-se a propósito as produções do Nouveau Realismo). 

Nivelamento ou descentralização que, por outro lado, não é património exclusivo das artes plásticas 
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senão que se inscreve no marco de uma atitude filosófica mais ampla e que defende, entre outras 

características, o deslocamento da autoridade científica e intelectual e a desconfiança nos grandes 

relatos. Isto é o que conhecemos por Pós-modernidade, conjunto de movimentos literários, 

artísticos, filosóficos e culturais que entram em cena a partir da segunda metade do século XX, e 

que têm como eixo comum a tentativa de superação e crítica da ideologia modernista, ao mesmo 

tempo que fundem as suas raízes num aparato de pensamento que veio perfilando-se no que 

Foucault – entre outros – define como questionamento da teoria do sujeito63

 Ora pois, toda esta miscelânea ou, se quisermos, esta democratização, não se alcançou de 

súbito: os distintos movimentos foram realizando mudanças com as suas respectivas rupturas, cada 

vez mais vertiginosas, até à quase sobreposição das vanguardas no passado século; e obviamente 

todos eles tiveram no mínimo alguma incursão no terreno da pintura de cenas de interior. Até agora 

vimos, além das protonaturezas mortas da antiguidade, algumas pinceladas do medievo, de 

renascimento nórdico, pintura holandesa dos séculos XVI e XVII, barroco espanhol, a pintura 

galante francesa, romantismo alemão e isoladamente a figura de Chardín. 

. 

 De agora em diante poderíamos seguir enumerando exemplos: alguns interiores de Courbet 

no realismo, algumas pinturas de Lautrec ou de Degas nos impressionistas – que, mesmo sendo uma 

escola que postulava o trabalho ao ar livre, também retrata a vida moderna com cenas de casas –, 

quase toda a obra de Bonard, um grande número de telas de Matisse, e um vasto etcétera. 

 Não obstante, sob pena de fazer este tema de estudo interminável, ao mesmo tempo que 

incompleto, pareceu-me melhor continuar o presente capítulo através de uma série de imagens de 

interiores organizados não tanto por uma ordem cronológica estrita, como em função da afinidade 

                                                 
63Este questionamento da teoria do sujeito é a denominação que, segundo Foucault, melhor aglutina o conjunto de 

pensamentos e investigações que nos anos sessenta se quis condensar sob o termo “estruturalismo”. Não obstante, o 
autor francês afirma que este aparato de teorias apela ao tema da “descentralização do sujeito” apoiado no método 
estrutural, e fazendo referência à ideia de “experiências limite” de acordo com um modelo que remonta a Nietzsche 
e vai até Bataille. Estas teorias apresentam, grosso modo, a questão de conceber uma ciência como experiência, onde 
se estabelece uma relação particular de tal modo que o próprio sujeito da experiência acaba por modificar-se; isto é, 
a prática científica de tal modo concebida leva a que se constituam contemporaneamente tanto o sujeito como o 
objecto de conhecimento, e esta génese recíproca dá lugar a uma produção de verdade, que é de certo modo um 
efeito do discurso, uma prática. E, consequentemente, não há uma única verdade, mas sim as que correspondem a 
uma série de experiências colectivas racionais no decorrer das quais se constitui tanto o sujeito conoscente como o 
objecto de conhecimento. Em Trombadori, Duccio. Conversaciones con Foucault. Pensamientos, obras, 
omisiones, del último maître-à-penser, tradução de Carlo R. Molinari, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 2010. 

 Pelo que toda esta exposição pode ser extrapolada – salvo certas distâncias – ao terreno artístico onde a própria 
prática pode conceber-se também a modo de experiência. Dando como válida a hipótese que desenvolve Duchamp 
no já referido ensaio, O acto criador, na produção de arte constituem-se também em simultâneo o objecto de 
conhecimento – que neste caso é produção artística – e o sujeito conhecedor, isto é, sujeito capaz de apreendê-lo ou, 
se quisermos, público capaz de interpretar as qualidades intrínsecas da obra, revalidá-la e fazê-la emergir ao plano 
de realidade como tal. Consequentemente, também não temos uma única verdade em arte, submetida ao cânone, mas 
teremos sim tantas verdades quanto práticas artísticas sejam validadas (e isto, além de coincidir plenamente com a 
realidade artística actual, vem corroborado também pela tautológica mas talvez certeira afirmação de que “arte é 
aquilo que se diz que é arte”).  
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que apresentam com a pintura que nos interessa. Todo ele com vista a oferecer uma perspectiva 

ampla que sirva tanto como ante-sala à pintura de Antonio López, figura que abordarei em detalhe 

mais adiante, como para finalmente localizar o meu próprio trabalho. 

No entanto, mesmo assim, não percamos de vista aquela questão estandarte que guiava estas 

linhas: 

Como se relacionam os distintos interesses e significados que dão fôlego à génese desta 

pintura de cenas de interior? 

E inclusivamente: de que maneira uma cena semelhante pode albergar significados opostos? 

  
20.Edward Hopper. Quarto de hotel, 1931. Óleo sobre tela. 

152,4 x 165,7 cm. Museu Thyssen-Bornemisza. 

21.Norman Rockwell, Willie Gillis no colégio64

 

, óleo 

sobre tela, 1946. 90x91.5 cm. Colecção privada 
 

. 

Valha como resposta a esta última questão a comparação destas imagens de dois célebres 

artistas americanos coetâneos, Norman Rockwell e Edward Hopper, cujas produções apresentam 

seus respectivos interiores, os quais poderíamos afirmar como praticamente opostos em temática. 

Enquanto o primeiro nos mostra um quarto de hotel, frio e asséptico, onde um personagem – uma 

mulher – aparece enfrentada, ou quase abatida, por uma íntima solidão, no segundo, quase um 

exterior, vemos uma figura – um jovem – que lê placidamente à janela. E mesmo que apenas 

tenhamos sinais de como é este segundo interior, porque o quadro apresenta apenas um fragmento 

do mesmo, podemos inferir, a julgar pela atitude do seu protagonista, que se trata de um espaço 

acolhedor, próximo, que oferece um certo conforto e amparo. Os livros no parapeito, o saco de 

                                                 
64 Willie Gillis in College foi capa do Saturday Evening Post a 5 de Outubro de 1946. 



 49 

golfe apoiado na parede, tal como a distendida posição do leitor, que parece ter-se apropriado deste 

recanto, agora cómodo, transmitem-nos um ambiente próximo, lasso, que nos convida 

tranquilamente a ser participantes ou a sentirmo-nos em casa. 

O mesmo não ocorre, contudo, com a pintura de Hopper, onde toda a cena parece insistir 

sobre a sensação de isolamento; a mulher, como é habitual nas suas personagens, aparece pensativa 

e concentrada, sentada sobre a cama com uma postura corporal abatida, absorta na leitura e com a 

bagagem por desfazer. Nada nos mostra que se encontra cómoda nesse espaço. Apesar de estar 

sentada sobre uma superfície branda – sem dúvida mais confortável que o parapeito de uma janela – 

e que a temperatura ambiente à qual se alude é mais alta que no quadro de Rockwell, tal como 

podemos interpretar pela vestimenta de ambos os personagens, isto não parece jogar a favor da 

calidez da cena, que apresenta uma atmosfera fria e pouco amável. Pouco caseira, definitivamente. 

E este facto, cujas razões – à partida – poderiam encontrar-se em que se  trata de um quarto de 

hotel, uma morada provisória e portanto desprendida, não parece  - numa análise um pouco mais 

detalhada – mostrar-se razão suficiente por si mesma, pois no caso do quadro de Rockwell também 

nos deparamos com um espaço alheio e provisório, um colégio, cujo funcionamento e organização 

espacial pode inclusivamente associar-se a instituições penitenciárias ou análogas: orfanatos, 

hospitais, internatos, isto é, instituições que representam um pouco valores opostos aos que 

normalmente atribuímos ao lar65

Pois bem, o que nos revela então esta análise? 

. 

 Principalmente que, como dizíamos no início deste ensaio, um espaço, mais do que uma 

localização, é uma fundação carregada de significado, de conotações simbólicas que variam não só 

ao ritmo do decorrer histórico ou do contexto cultural, como também em função de distintos 

indivíduos. Assim, o personagem de Rockwell, descontraído e tranquilo, habita o seu espaço sem 

conflito, com prazer, deleitando-se na leitura, e toda a cena parece enfatizar essa sensação de agrado 

e conforto, de espaço próprio e de intimidade do lar. 

 Pelo contrário, na pintura de Hopper, temos um espaço sem estado de graça, impessoal, que 

insiste na ideia de solidão ou incomunicação, de retraimento. A mulher que lê não faz dela o espaço, 

parecendo aliás formar parte da composição como mais um elemento, coisificado até, e é aqui 

significativo que a figura quase não tem definido o rosto, o qual pode conectar-nos com aquelas 

ideias rhopográficas em torno do anonimato e da repetição: uma pessoa não diferenciada num 

                                                 
65 E é curioso constatar aqui que tanto o quarto de hotel de Hopper como a escola de verão de Rockwell  pertencem à 

estirpe de espaços heterotópicos que Foucault definia no seu ensaio como “espaços diferentes, impugnações míticas 
e reais do espaço em que vivemos”, o que lhes atribui, com certeza um ambiente, conotações e significados 
particulares. Em Foucault, Michel. El cuerpo utópico. Las heterotopías, tradução de Victor Goldstein, Ediciónes 
Nueva Visión, Buenos Aires, 2010, Pág. 71 
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quarto de hotel também indistinto oferece-se ao espectador nesse momento de dissolução íntima em 

que a sua história pessoal poderia ser a de qualquer um. E talvez seja precisamente este carácter 

circunstancial, contingente, o que mais nos faça identificar com o personagem: irrelevante na sua 

pequena história, intercambiável por nós mesmos. 

Todavia, pelo que vemos nestes casos, parecem ser os personagens que habitam os quadros 

o que nos dá as chaves simbólicas de interpretação dos mesmos; os que definem o ambiente com as 

suas pequenas narrativas, e que supomos conectar-nos com as intenções dos seus respectivos 

autores. Nesta linha podemos citar também as pinturas de Balthus, com as suas cenas insólitas e 

intimistas onde vemos adolescentes reconcentradas sobre si mesmas e em solidão, ou também os 

expressivos cenários de Eric Fischl, que colocam o espectador numa condição de voyeur ou, quanto 

muito, deixam-no curioso de intimidades cruas ou turbadoras. Também alguns ambientes de 

Elizabeth Peyton, com os seus retratos emotivos em interiores, e inclusivamente as sinistras cenas 

de Paula Rego, povoadas por personagens de fábulas em estranhas atitudes, podem interpretar-se 

nesta linha, através dos seus protagonistas. 

Não obstante, existe também outro tipo de interiores que poderíamos agrupar por oposição 

aos anteriores, e que é o grupo daqueles espaços que não apresentam personagens que nos ajudem a 

interpretar o ambiente: quartos vazios, como procuram ser algumas pinturas do dinamarquês 

Hammershøi66

Assim, com aquela rejeição ao relato emerge também nestes interiores toda uma intenção de 

 no século passado, ou os mais actuais espaços devastados da jovem Nona García, ou 

simplesmente salas – como é o caso de Mamma Anderson ou Avigdor Arikha -, nos quais 

momentaneamente não há ninguém. Tal era o exemplo também da pintura de Van Gogh em Arlés 

que – como víamos –, ainda que conhecendo as intenções do seu autor, resulta ser no entanto 

problemática em termos de interpretação, de leitura. E este último termo, “leitura”, pode ser 

significativo, já que o seu uso indica que estamos na procura de conteúdo literário, narração, quando 

talvez nestes espaços vazios o que se suprimiu – ou melhor, minimizou – é a dobra narrativa; estes 

espaços apresentam-se de certo modo como contentores. Despojados de relato, só resta o espaço 

despido, interior, que se ergue assim como recipiente e, neste sentido, estreita os seus laços com a 

natureza morta – frequentemente ocupada com distintas versões de recipientes – e que, como se 

disse, é um género em relação com o mundo do creatural: isto é, com a base material da vida. 

                                                 
66 Vilhem Hammershøi (Copenhaga, 1864-1916): Pintor dinamarquês cuja série de interiores o tornou 

internacionalmente conhecido em vida. Após a sua morte, a sua produção, considerada demodé, é relegada pelas 
vanguardas e cai em esquecimento. Foi apenas há umas décadas que a sua figura volta a ser reconhecida, organizam-
se retrospectivas da sua obra no Musèe d’Orsay, no Solomon R. Guggenheim Museum de Nova York e, 
recentemente, emitiu-se na BBC um documentário intitulado Michael Palin and the Mystery of Hammershøi (2005) 
a cargo do actor, cómico, escritor e apresentador britânico Michael Palin (membro do grupo Monty Python). 

 



 51 

nivelação. O interesse no substrato baixo da existência carregava toda uma condição igualitária, 

uma subversão do discurso do “importante” em atenção ao banal, ao quotidiano, ao repetitivo, ao 

que nos inclui a todos: a comida, a bebida, a cama... Enfim, os artefactos que rodeiam a existência, 

entre os quais se inclui, claro está, o habitáculo onde se desdobra a vida: a casa. 

Por tanto poderemos aplicar também a estes interiores reflexões análogas às que definem as 

naturezas mortas com a sua relação conseguinte com o Vanitas e o bodegón, onde a categoria de 

rhopografia parece fazer-se mais radical. Vejamos, pois, sob este ponto de vista, as duas imagens 

seguintes: 

  

 
 

22.Vilhem Hammershøi Portas abertas ou Portas 

brancas,(1905) 52x60 cm. óleo sobre tela.1905. Davids 

Samling, emprestado a colecção de Hirschsprungske. 

Copenhaga. Denmark. 

23.Avigdor Arikha, Mesa de cristal na biblioteca, 28 de 

diciembre de 2003-3 de Janeiro de 2004, Óleo sobre tela, 65x81 

cm, colecção privada. 

 

No quadro de Hammershøi vemos em exclusivo o espaço interior, o silêncio, a quietude – 

raramente há elementos nem ruído visual – o qual nos pode relembrar as vasilhas estáticas de 

Zurbarán, com a sua rejeição monacal do prazer e do espectáculo mundano, enquanto que, pelo 

contrário, no interior de Arikha, cem anos posterior, temos um espaço repleto de objectos: uma 

estante transbordando livros, uma mesa, um sofá que nos convida a sentar, etc. Resumindo, um 

espaço que, salvo as distâncias (sobretudo no que toca à intenção moral), poderíamos relacionar 

com a noção de Vanitas e que leva assim implícita toda uma reflexão acerca da ilusão da vida e do 

tempus fugit. Ou como Guillermo Solana – conservador chefe do museu Thyssen-Bornemisza – 

afirma: “toda a insistência de Arikha na pintura como preservação das impressões da vida, na 

necessidade de capturar o instante, na impossibilidade de voltar atrás, encerra na sua medula um 
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combate desesperado contra a própria substância da vida: o tempo”67

 Ou, nas palavras do mesmo Arikha que, ante a pergunta derradeira de “por quê pintar?”, 

responde: Todos estes anos estive pensando sobre isso – por que temos de pintar – e não tenho a 

resposta. Talvez porque não queremos morrer. Poderia ser isso. (...) Para diferir.” (Ao que caberia 

perguntar-lhe: e consegue-o?) 

. E aqui temos novamente o 

paradoxo que comentávamos no capítulo anterior e que talvez seja a base sobre a qual se constrói o 

género, e além disso toda a pintura realista interessada nestas temáticas, presa entre o que – o 

significado, que neste caso apela ao quotidiano em rejeição a uma narrativa – e o como: a 

representação, a sua inevitável condição cénica. E é que na pintura que pretende captar a realidade 

alenta sempre um princípio de contradição, pois o seu objectivo último é inapreensível; e quando 

esta pretensão é levada às suas últimas consequências, a pintura realista tenta – numa estratégia de 

contra-figuração – quebrar o umbral ontológico, isto é, anular o cenário e consequentemente 

despejar o espectador como tal; oferecer-lhe uma realidade substituta. Outra, fictícia e impossível 

sim, mas talvez mais permanente. 

 Em conclusão, que sob este ponto de vista todas estas pinturas de temática doméstica e 

aparentemente banais sejam naturezas mortas ou cenas de interior, parecem constituir ao nível de 

génese uma reflexão da própria vida, o passar do tempo e a condição material das coisas; reflexão 

que, ante nós como espectadores, parece desdobrar-se como uma reformulação da nossa própria 

realidade. Com a re-presentação deste outro espaço que às vezes nos parece, inclusivamente, mais 

veraz que o nosso, o mesmo nos questiona e reposiciona, a nossa própria contribuição é posta sob 

suspeita ou, quanto muito – como bem expressa o pintor israelita – detém-nos momentaneamente. 

 Não obstante, a questão é que também existe uma infinidade de pinturas de interior em que, 

se bem que estes temas pulsem como implícitos, se ocupam de assuntos mais concretos. 

 Poderíamos seguir enumerando autores, analisando interiores e acrescentando novos tons, 

não já só na pintura como também tratando daquelas produções nas quais a casa é matéria 

expressiva fundamental, como é por exemplo uma grande parte da obra de Louise Bourgeois, que 

explora na linha da fenomenologia de Bachelard a poética do espaço doméstico, ou as casas 

transparentes do coreano Do Ho Suh, que incidem em ideias de desenraizamento e de anseio do lar, 

ou algumas produções dos mais próximos Pedro Cabrita Reis, ou Ângela Ferreira com o seu 

projecto multidisciplinar Le maison tropicale68

                                                 
67 Em Solana, Guillermo.  Arikha, capítulo El resucitado. Edição Fundación Colección Thyssen-Bornemisza , Madrid, 

2008. Pág.48. (Catálogo raisonné sobre a exposição de 10 de Junho a 7 de Setembro de 2008 no Museu Thyssen-
Bornemisza). 

, aqui em Portugal. Contudo, como já se disse 

68  Le maison tropicale é um projecto realizado por Ângela Ferreira (artista portuguesa nascida em Maputo, 1958) para 
o pavilhão português na Bienal de Veneza de 2007. Consiste numa instalação que, a partir do conceito e experiência 
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anteriormente, o tema poderia ampliar-se indefinidamente e sem dúvida resultaria sempre 

incompleto. 

 Para evitar assim cair nesta dinâmica, tratemos em seguida com um pouco mais de detalhe a 

figura de Antonio López, um pintor actual, máximo expoente do realismo espanhol, e cuja obra gira 

fundamentalmente em torno dos temas citados. 

 Não obstante, antes de nos centrarmos no autor espanhol, que estas duas imagens de 

interiores actuais sirvam para encerrar esta epígrafe; um interior de Nona García, artista filipina da 

minha geração que, como dizíamos, trata o tema dos espaços devastados, e uma das casas 

transparentes de Do Ho Suh: versão original do espaço doméstico que nos propõe – como sugere o 

título – uma casa perfeita. 

 

  
 24.Nona Garcia. Cena do crime, closet Medium. Óleo sobre tela. 

Dimensões 183 x 244.5 cm. Venda da Sotheby's Singapore: 

Domingo, 16 de Setembro, 2007 

 

 

25.Do Ho Suh A casa perfeita II (detalhe), 2003, instalação na 

Galeria Lehmann Maupin, New York. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
do arquitecto Jean Prové, nos põe em relação com uma ideia de casa – com base em certa realidade africana – 
inquietante: uma casa em viagem permanente, desmontada em contentores, ausente, etc., ao mesmo tempo que 
propõe uma análise do mundo colonial, pós e neo-colonial.  
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O caso de Antonio López. Breve aproximação à sua vida e obra.  

 Antonio López García, nascido em Tomelloso, La Mancha, em 1935, é talvez a par de 

Barceló um dos artistas vivos do panorama espanhol mais reconhecido a nível internacional. 

 A sua obra, que no contexto académico é situada dentro da escola do Realismo madrileño69

 O ambiente do momento, um país sob uma ditadura e culturalmente deslocado, é já por si, e 

para qualquer artista com inquietudes, difícil. Contudo, quando começam os primeiros sinais de 

abertura, estas alinham-se com as correntes internacionais de vanguarda, concretamente com o que 

se constituiu a tendência mais generalizada, a abstracção. Perante estas opções que, como podemos 

imaginar, não satisfaziam as expectativas do jovem – de acentuada vocação realista  –  refugia-se na 

sua terra e no universo íntimo dos objectos familiares. Assim, esta primeira fase da sua obra é uma 

reafirmação do mundo de Tomelloso, reafirmação dotada de uma substância poética muito pessoal e 

que se cinde em duas vertentes: 

, 

foi no entanto tratada sistematicamente pela crítica como um caso à parte. O seu pessoal e 

intransferível mundo poético, tal como a qualidade da sua produção, fazem dele desde cedo um 

artista de destaque, não obstante a sua trajetória inicial, que se situa em redor dos anos 50, mostrar-

se acidentada e plena de dramatismo, de dúvida. 

 a) Uma primeira, ocupada no que amplamente podemos denominar de retratos. 

 A esta pertencem os sucessivos casais de Sinforoso y Josefa, Antonio y Carmen (que são 

pinturas dos seus avós paternos e maternos), Los novios – os três datados de 1955 – e também o 

desenho Las cuatro mujeres, de 1957. Todos estes ilustram de uma forma ou de outra a preocupação 

do autor com o tempo, em fixar a temporalidade numa espécie de imagem esculpida. Este conjunto 

atinge o seu auge – segundo o académico Calvo Serraller70

                                                 
69 Etiqueta-se com o nome de Realismo Madrileño uma escola – um grupo – que, segundo Calvo Serraller, entre outros 

críticos, apenas tem coesão como tal, nem programa artístico nem projecto estético definido, constituído assim 
únicamente devido à coincidência geracional dos seus integrantes, que se conheceram na faculdade de BBAA de 
Madrid. Normalmente consideram-se membros da mesma Antonio López, Francisco e Julio López Hernández, 
Isabel Quintanilla, María Moreno, Amalia Avia, Lucio Muñoz e Enrique Gran. 

 – no retrato de Carmencita en traje de 

primera comunión (1960). 

70  Em Calvo Serraller. El espejo del tiempo, La historia y el arte de España, Ed. Taurus, Madrid, 2009. Pág. 467. 
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 b) A outra série é a que corresponde ao que se chamou “realismo mágico”, um grupo de 

pinturas, desenhos e também relevos, onde o sobrenatural e insólito irrompe na vida quotidiana. A 

este período pertencem obras como Ataud (1957), La madrugadora (1958), La lámpara (1959), La 

aparición del hermanillo (1959), Figuras en una casa (1967), etc. 

 Todavia, nos inícios desta nova década – a de sessenta – e, cobrindo-se com estas produções, 

começa a forjar-se um período de mudança, até mesmo de crise, que cede caminho à etapa de 

amadurecimento de Antonio López, onde começam a perfilar-se o que serão as suas temáticas 

capitais: as paisagens urbanas, os novos interiores, e também uma nova concepção da figura 

humana; Madrid visto desde Vallecas (1960-1963), La Maliciosa (1962-1963), ou Vista de Madrid 

(1965-1970) são alguns títulos no que se refere a paisagens. Espalda (1960-1963) ou Mujer en la 

bañera (1960-1963) em relação ao tratamento da figura e La nevera (1966-1967), Lavabo y Espejo 

(1967) ou La colada (1968) – entre outros – respeitantes a interiores propriamente ditos. Por sua 

vez, ao nível da vida profissional começa a chegar o reconhecimento e a sua obra instala-se em 

colecções e museus internacionais. 

 Não obstante, e regressando à sua produção, um rasgo comum que podemos apreciar em 

toda esta nova temática é, apesar da sua aparência díspar, a sua progressiva despersonalização, 

entendida como depuração do anedótico e do afectivo. E aqui é onde devemos focar a nossa 

atenção, pois voltamos a encontrar-nos com temas recorrentes que temos vindo a tratar ao longo 

deste ensaio, com aquela tendência de despojamento literário, de “des-objectivação”, que víamos na 

origem do género da pintura de cenas de interior, como também no gérmen de certa pintura de 

temática doméstica de ontem e de hoje. 

 Por outro lado, convém recordar que esta despersonalização que em Antonio López 

caracteriza a sua produção madura, não é um fenómeno isolado: nesses mesmos anos, na vanguarda 

internacional, tanto através das correntes figurativas – pop e hiperrealismo – como das abstractas da 

arte normativa, praticaram-se métodos de esfriamento e controlo da subjectividade. Contudo, o 

nosso autor não esteve especialmente vinculado a estas vanguardas, nem sequer – apesar do que 

possa ter parecido – à do hiperrealismo, pois como sustém a crítica, a sua produção particular 

constitui um caso isolado. O seu processo de depuração do anedótico parece ter mais que ver com o 

que o académico Calvo Serraller definiu poeticamente como uma “paixão iluminadora cujo 

proceder moral mais convincente seria o de Vermeer”71, isto é, com um interesse no modelado da 

luz sobre o real que denota uma dependência ou total entrega ao “presente-presença absolutamente 

único”72

                                                 
71 Idem. 

. Ou seja, com uma tentativa de dialogar ou fixar pictoricamente o discorrer da realidade, 

72 Idem. Pág. 469. 
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com uma tentativa de apreensão do tempo. Assim o pintor afirma: “o quadro fica detido, nunca 

terminado”73

 Finalmente, e já para acabar este epígrafe sobre a sua trajetória, que continua em ascensão 

ao nível de reconhecimento e prestígio

. E daí, na hora de trabalhar sobre uma obra, o seu minucioso, dilatado e rigoroso 

método (apelidado de “lendário atraso" por outros), que tem na vista da Gran vía (1974-1981), 

realizada durante vinte minutos diariamente ao longo de sete anos, um exemplo paradigmático. 

74, no que diz respeito aos seus últimos trabalhos 

continuamos encontrando-nos com os temas já vistos, cindidos de novo em duas vertentes: tanto nas 

suas panorâmicas urbanas, centradas numa luz específica de uma determinada hora, como na sua 

hierática obra escultórica, sentimos a intenção de intemporalizar o instante; enquanto que, por outro 

lado, perante os motivos como naturezas mortas de condição perecedoura – que deram lugar a El 

bodegón del pollo, por exemplo – a produção artística parece estar animada por uma tentativa de 

representar (de fixar) o que nelas há de mutável, de corrompível. Em conclusão, que esta pintura 

pretende alcançar o que podemos denominar um “realismo do absoluto” cujo propósito é talvez 

inalcançável, já que o quadro se concebe como crescimento, como processo. E define-se, portanto, 

em função do limite de algo – a realidade – que é interminável. Ou como ele mesmo explica: “o 

quadro sempre fica aberto, nunca se termina”75

 E noutro lugar mais detalhadamente: 

. 

 “Eu não sei muito bem quando acabo um quadro, (...) é muito difícil; tenho a sensação de 

que nunca o acabo. Trabalho a partir do tema acrescentando coisas, tratando de aprofundar nele, 

mas o motivo sobre o qual trabalho tem tal grandeza, é tão amplo e mutável que nunca tenho a 

sensação de ter chegado ao final. Antes a tela estava ali sobre a parede, e eu pintava até ficar 

satisfeito, trabalhava até que o quadro alcançasse a plenitude expressiva que eu procurava. Isto 

terminou quando enfrentei o tema, quando saí à rua para pintar a Gran Vía. Então o quadro 

praticamente desaparecia, ficando apenas o diálogo com o natural, que é algo interminável. O 

quadro então desaparece, não sei onde está o limite e trabalho obscuramente, tratando de 

reproduzir aquilo, aquela luz: uma rua, um interior... e é isso: interminável, é o quadro o que 

desaparece como limite.”76

                                                 
73 Entrevista com Michael Breson en Breson Michael; Calvo Serraller Francisco; y Sullivan, Edward J. : Antonio 

López Garcia, Dibujos, pinturas, esculturas. Lerner y Lerner editores, Madrid ,1990, pág 205. Por sua vez recolhido 
por Solana, Guillermo “El viaje sin fín de A.L.G” em Antonio López, catálogo raisonné sobre a exposição de 28 de 
Junho a 25 de Setembro de 2011. Museu Thyssen-Bornemisza. Talleres TF Artes Gráficas, Madrid, 2011. Pag.36. 

 

74 Em 1985 recebe o prémio Príncipe Asturias de las Artes; em 1995 representa Espanha na Bienal de Veneza, em 1998 
é nomeado membro do Real patronato do Museo del Prado, em 2006 é-lhe outorgado o prémio Velázquez de las 
Artes Plásticas, em 2009 recebe o prémio Penagos de la Fundación Mapfre, etc. 

75 Idem, Pág. 36. 
76  López García, Antonio, “Lo que nos hace pintar es la emoción” em Calvo Serraller, Francisco. El arte visto por 

los artistas, Ed. Tauros, 1987, por sua vez recolhido em AAVV: Viar, J. Solana, Guillermo Antonio López,  
catálogo raisonné sobre a exposição de 28 de Junho a 25 de Setembro de 2011. Museu Thyssen-Bornemisza. 
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 E estas declarações resultam ser de especial interesse ao ilustrar muito bem aquilo que 

dizíamos sobre a própria condição da representação, sobre o tema derradeiro da pintura realista, que 

quando se despoja de conteúdo narrativo pretende quebrar o umbral ontológico e, como bem 

assinala Antonio López, o quadro desaparece como limite. Assim, a veracidade conseguida não é 

um objectivo em si, mas sim um requisito do próprio programa, como ocorria com as Xenias da 

antiguidade clássica, cujos objectos eram usados como estratégias para inverter a lógica narrativa, 

para provocar alterações de nível no grau de realidade ou artifício da representação. E, por outro 

lado, esta “desaparição do quadro como limite” também nos introduz completamente no efeito de 

vertigem do trompe l’oeil, que deriva de negar a própria figuração quando esta é levada à plenitude, 

o qual – como dizíamos – re-situa o nosso espaço real, o nosso posto de sujeito observador, 

aproximando a pintura – a pintura que se ocupa do espaço – das heterotopias do pensador Foucault, 

que propúnhamos em jeito de pergunta na introdução (e relembra-nos novamente o interior 

emblemático de Velázquez: As meninas, onde o espectador, para contemplar o quadro, converte-se 

no modelo do mesmo). 

 Mas voltemos à temática concreta da pintura de Antonio López que nos interessa: os seus 

interiores dos anos sessenta e setenta, cuja análise servirá de ponte à apresentação do meu próprio 

trabalho. 

A propósito da retrospectiva dedicada ao autor espanhol que este Verão – de 28 de Junho a 

25 de Setembro de 2011 – teve lugar no museu Thyssen-Bornemisza, foi possível contemplar em 

conjunto uma selecção de 130 peças, entre óleos, desenhos e esculturas, as quais abarcam uma 

produção de uns 58 anos. Além disso, o valor específico desta exposição consistiu em ser não tanto 

uma interpretação mais da obra, mas sim a versão do autor, uma espécie de auto-retrato, pois foi o 

mesmo artista, com o auxílio da sua filha María López, quem seleccionou e definiu a instalação. 

Assim todo o grupo expositivo se articula como um resumo do seu trabalho, resumo que nos 

fala das suas raízes, dos seus referentes clássicos e do universo pessoal que envolve a sua vida. A 

primeira parte repassa os seus grandes temas: o duplo retrato, o interior doméstico, a paisagem 

urbana, a árvore, o nu – desde a década de sessenta até às suas obras mais recentes. E a segunda 

oferece um olhar sobre as suas primeiras apostas: desde as suas origens até aos inícios da sua etapa 

adulta. 

Todavia, o que é sobretudo interessante desta grande exibição – ou pelo menos pertinente 

para o objecto de estudo desta investigação – é poder contemplar num mesmo espaço (ou em 

espaços muito próximos) toda uma série de peças sobre temas recorrentes que aludem também a 

                                                                                                                                                                  
Talleres TF Artes Gráficas, Madrid, 2011. Pág.36  
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uma série de lugares reais como, entre outros, a casa e o estúdio do pintor, e de tal modo que 

podemos reconstruir de certa maneira o itinerário vivencial do mesmo. E é que os motivos que 

aparecem na sua obra são, quase sempre, assuntos ou coisas muito próximas e habituais; espaços 

conhecidos e vividos, objectos domésticos quotidianos e reconhecíveis, família ou amigos nos seus 

retratos, árvores do seu jardim ou que ele mesmo plantou e, no que se refere a paisagens, a terra da 

sua infância – Tomelloso – e Madrid, a cidade onde vive há mais de cinquenta anos. 

Não encontramos nada mais fora deste círculo que, apesar da sua aparência sucinta e 

fechada, parece ser suficiente para oferecer uma visão totalizadora da existência. Assim, 

poderíamos interpretar a geografia deste mapa tomando como ponto de partida a cama, que segundo 

Javier Viar - estudioso e crítico de Antonio López - é o principal refúgio de 

intimidade77, lugar desde o qual o homem a cada manhã recomeça o seu percurso quotidiano. E a 

partir desta cama, que vemos repetidamente representada em peças como Mujer durmiendo, o 

espaço abre-se à alcova e, desta, ao resto das divisões da casa, com particular interesse nos umbrais 

que delimitam estes espaços, isto é, nas portas e nas janelas, estas últimas aberturas ao exterior e 

que oferecem a visão de – como já se tinha dito – paisagens reconhecíveis: Madrid ou Tomelloso. 

Enquanto que as primeiras, as portas, não costumam abrir-se ao exterior, mas encerram ou dão lugar 

a outros habitáculos frequentemente mais íntimos, como o são a alcova ou a casa de banho. E nesta 

mesma linha de interesses – de retrocesso à intimidade – encontram-se também alguns móveis; 

concretamente, aparadores ou armários, que de certo modo podem ser interpretados como parte 

deste itinerário no seu sentido inverso. Tal como expressa Bachelar: “todo o poeta dos móveis 

(…) sabe por instinto que o espaço interior do velho armário é profundo. É um 

espaço da intimidade que não se abre para qualquer um. No armário vive um centro 

de ordem que protege toda a casa contra uma desordem sem limite. Nele reina 

ordem, ou antes, nele a ordem é um reino. E a ordem recorda nele a história da 

família”.78

Por outro lado, e voltando ao tema do espaço interior no seu sentido mais literal - o 

arquitectónico - temos também no caso de Antonio López o estúdio como centro primordial de 

 Quer dizer que estes móveis constituem simbolicamente cofres de intimidade 

enclausurada, espaços que retraem até si o itinerário desta trajectória, pois são depositários de 

memória familiar. 

                                                 
77  Javier Vier, crítico e estudioso da obra de A. L. G, oferece no catálogo da exposição aludida uma interpretação com 

base nas ideias do filosofo alemão Bollnow., AAVV: Viar, J. Solana, Guillermo. Los lugares y el tiempo (tres 
cuestiones sobre Antonio López) em Antonio López, catálogo raisonné sobre a exposição de 28 de Junho a 25 de 
Setembro de 2011. Museu Thyssen-Bornemisza. Talleres TF Artes Gráficas, Madrid, 2011, pág. 88. 

78  Bachelard. A poética do espaço, Martins fontes, São Paulo, Brasil 2005, pág.s 91 e 92. 
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intimidade. Nele, o pintor desenvolve grande parte da sua vida, e de facto este espaço – que reutiliza 

uma moradia – aparece retratado nas suas telas em modo singular: as suas divisões – cozinha, casa 

de banho e outras salas – foram despojadas das suas habituais funções domésticas, invadidas agora 

por outros usos e outras qualidades. Deste modo parece que se constituíram quase exclusivamente 

em referências: espaço de trabalho e simultaneamente material do mesmo. E esta dimensão outorga-

lhes uma vibração diferenciada, particular. Vejamos brevemente uma análise de alguns destes 

interiores através das imagens seguintes: 

 

  

26.La  aparición. 1963. Madeira policromada 54,5 x 80 x 13,5 cm.  

Colecção particular. 

 

27.Estudio com tres puertas, 1969‐1970. 

Lápis sobre papel. 98 x 113 cm. Fundació 

Sorigue. 

  

28.El lavabo. Óleo sobre madeira. 1967. Colecção 29.Taza de water y ventana, 1968-1971. Óleo 
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particular. Nova York. sobre papel aderido a madeira, 143x 93´5 cm. 

Colecção Masaveu. 

 

 Como vemos, à excepção da primeira imagem, La aparición, que representa uma cena 

enigmática onde um menino suspenso no ar transita por um corredor até à alcova (e que constitui 

um exemplo daquela temática de conotações surrealistas onde a crítica viu uma influência 

italianizante) o resto das representações, um desenho e dois óleos, respectivamente, correspondem 

ao espaço do novo estúdio na Plaza de la Infancia (Madrid) para onde o pintor se muda na segunda 

metade da década dos sessenta. Essa mudança, que incide de forma directa na definição da sua obra, 

marca um ponto de inflexão no que diz respeito à temática do espaço: a nova casa não está habitada 

por lembranças. As coisas – contemporâneas – não têm passado, e esta nudez, enquanto novidade, 

coincide ou propicia o momento em que o autor começa aquele processo de depuração do anedótico 

que assinalávamos na explicação da sua trajectória. O trabalho – como vemos nas telas – torna-se 

mais limpo, despojado de objectos carregados de referencia emocional; todo o grupo parece retratar 

o processo de conhecimento, de apreensão do lugar. Como se se tratasse de uma sequência 

cinematográfica documental, vemos distintas versões e perspectivas com os mesmos motivos, 

localizados num espaço que se revela pouco confortável, iluminados por uma luz fria de tubos 

fluorescentes que compõe gélidas geometrias. E é significativo aqui que este processo de 

depuração, de despojamento do anedótico, inclui até ao próprio pintor que – incorrendo no que 

poderíamos chamar uma falha para com a veracidade da representação – nem sequer aparece no 

reflexo do espelho da pintura El lavabo (quando este seria, em teoria, o seu sítio, devido à 

perspectiva frontal da parte superior da imagem). E esta omissão voluntária recorda-nos de toda a 

explicação das naturezas mortas, que segundo Norman Bryson punham em causa a necessidade de 

uma narração com a supressão da presença humana, e também da escala de valores que esta 

presença impõe no mundo. Assim, o grupo destas pinturas de Antonio López sobre o seu estúdio 

pode interpretar-se como uma grande natureza morta construída numa série de planos de um 

documentário de essencial e descarnada temática espacio-temporal. 

 Por outro lado, também é certo que o estúdio é para o artista o centro primordial de 

intimidade, talvez de conotações mais destacadas que a casa (e de facto a oficina de Antonio López 

não se afasta excessivamente da noção de espaço doméstico), pois para aqueles que trabalham – ou 

trabalhamos – sobre a própria matéria da existência, este centro medular de abrigo e amparo bem 

pode fixar-se também no local de trabalho (quando já não são o mesmo espaço), onde as 

experiências vivenciais são com certeza íntimas. Assim, há quem tenha visto em todo este ciclo de 

pinturas sobre o mesmo estúdio da Plaza de la Infancia. uma representação por parte do autor, da 
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procura de si mesmo, um retrato do lugar de identidade (procura que se manifesta precisamente na 

sua ausência). 

 Assim sendo, em que termos podemos compreender que esta descarnada temática espacio-

temporal constitua também um retrato de lugar de identidade? 

 Pois em primeiro lugar, tal como afirma Javier Vier, toda a série de vistas e buracos 

circundantes ao espaço central do estúdio exige um movimento panorâmico, que tanto revela 

influências cubistas em relação à fragmentação espacial, como põe em manifesto uma dívida para 

com a concepção cinematográfica, mas sobretudo – e mais importante – é uma maneira de fazer 

presente o tempo na pintura79

 No caso que abordamos, este espaço, este lugar – o estúdio de Antonio 

López – forma parte de um percurso delimitado, de uma trajectória, cujos confins 

podemos vislumbrar com facilidade: de Madrid a Tomelloso. Trajectória que 

recorrendo os cenários descritos, com especial ênfase em alguns lugares 

capitais, parece delimitar um mundo concreto que contém em si todo o universal, 

e descreve a essência de um espaço antropocêntrico. Isto é, um lugar, um 

perímetro, a partir do qual o seu protagonista, que não é outro senão o seu 

fundador, desdobra todo um conjunto de laços que tanto o posicionam em relação à 

vastidão do mundo, como o vinculam a uma âncora, ao núcleo de um espaço íntimo, 

medular, que lhe oferece em última instância abrigo e amparo. E esta descrição, 

que nos remete ao início deste ensaio, com as suas primeiras indagações em torno 

da ideia de casa, oferece-nos agora outras luzes e outras sombras; home tinha 

. E, se bem que não podemos provar que toda a 

representação espacial tenha associada na sua concepção esta outra categoria – o 

tempo –  podemos sim afirmar que, se (seguindo o pensamento de Norman Bryson) 

entre os nossos interesses respira aquela intenção rhopográfica de recusa da 

narração, de despojamento do sucesso, esta recusa traz sempre implícita uma 

reflexão sobre esta condição temporal, reflexão que é também oposição: tentativa 

de apreensão, de captura do mesmo, pois só assim, detendo a história – o 

decorrer – poderá o espaço fazer-se protagonista. 

                                                 
79  E a este respeito é significativa a observação em termos poéticos, que faz deste tema o crítico Michael Brenson: 

“Antonio López decidiu uma vez convidar o tempo a instalar-se na sua obra como em sua casa, e o tempo aceitou o 
convite, derramando vida no seu interior mas também ameaçando rasgá-la.” AAVV: Viar, J. Solana, Guillermo. 
Antonio López, Catálogo raisonné sobre a exposição de 28 de Junho a 25 de Setembro de 2011. Museu Thyssen-
Bornemisza. Talleres TF Artes Gráficas, Madrid, 2011. Pág. 42. 
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sido definido como conceito-âncora: lugar e estado anímico, responsável com as 

suas mutações históricas do alvor das noções de intimidade e domesticidade. 

Agora, depois das reflexões que se foram desenvolvendo no decorrer do discurso, 

estas noções parecem transitar para outros espaços e outros lugares. E a ideia 

de intimidade, tal como a de domesticidade, se bem que nascem no seio da casa, 

independentizam-se com o indivíduo, e percorrem com ele o vasto mundo. 

 Assim, extrapolando para o nosso terreno as palavras do pensador francês 

Bachelard, podemos rematar este capítulo com a seguinte afirmação: “os grandes 

sonhadores – e aqui poderíamos dizer os artistas – professam a intimidade do 

mundo”, e mais adiante acrescenta “mas aprenderam a dita intimidade meditando 

a casa”80

 As pinturas de A. López remetem sempre, portanto, a esta intimidade 

medular. São coisas, assuntos, pessoas ou lugares de um itinerário pessoal. E o 

seu retrato, quer sejam paisagens, naturezas mortas ou interiores, parece ser 

sempre uma tentativa de apreensão, de delimitação das mesmas, de busca, de 

definição deste espaço antropocêntrico: lugar de identidade. 

. 

 Já que são estas mesmas temáticas decorrentes do lugar que, no meu próprio trabalho, 

constituem uma aposta central, passo em seguida para o seu relato.

                                                 
80  em Bachelard. A poética do espaço, Martins fontes, tradução de Pádua Danesi, São Paulo, Brasil 2005, pag. 79. 
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4.DO INTERIOR AO ÍNTIMO 

Assuntos de cama e outras desordens. 

 O presente capítulo desenvolve-se fundamentalmente como um comentário sobre o meu 

próprio trabalho artístico: a aposta prática do processo de investigação desta tese de mestrado que, 

como veremos, está a par dos temas tratados em todo o corpo teórico. 

 Com o título Assuntos de cama e outras desordens dou nome a um conjunto de pinturas que 

constituem um bloco temático em redor dos interiores do espaço que habito. Grupo de telas – na 

maioria em formato quadrado – que mostram as distintas faces da casa-atelier, convertida agora em 

cenário e modelo: a cama, a mesinha de cabeceira, a poltrona, a casa de banho, etc., são alguns dos 

motivos recorrentes que – tal como se aprecia nos anexos – protagonizam as imagens. 

 Por sua vez, este eloquente título requer uma breve explicação. 

Em primeiro lugar, a primeira e mais evidente razão é o facto de os termos a que se alude – 

cama e desordens – serem motivos reiterados nas telas, os quais têm por sua vez uma existência 

real; e isto é significativo porque a minha pintura nasce – como se disse – do natural, do ambiente 

imediato. O leito encontra-se localizado no mesmo espaço físico do trabalho, de 

tal modo que tanto serve de cama propriamente dita (com a sua multiplicidade de 

usos inerentes), como serve de parte integrante  do cenário que as pinturas compõem.   

Em segundo lugar, a alusão à desordem é denotativa de uma circunstância 

muito real. Este espaço da casa-atelier está de um modo geral desorganizado, 

confuso, desordenado, ou melhor, implica a sobreposição de várias ordens 

distintas: uma que corresponde à esfera de trabalho do pintor, com pinturas, 

telas, livros sobre pintura, etc., e outra que corresponde à esfera da vida 

privada e íntima, com todo o espalhar de pertences que a envolvem. 

Assim, ambos os focos de interesse, a cama com toda a sua envolvência e as 

desordens, que decerto não se excluem, constituir-se-ão nos principais motivos 

das telas, com especial ênfase numa poltrona que, à medida que se desenvolvia o trabalho, foi 

ganhando protagonismo entre este mobiliário da casa-atelier.  

Por outro lado, cabe assinalar também aqui que – mesmo que num segundo plano – o título 

alude (ambiguamente e com licença poética) a uma esfera erótica. No entanto, este aspecto não tem 

especial correspondência nas telas. Podemos interpretar certos indícios como uma evocação velada, 

tal como roupa espalhada no chão ou o aspecto confuso do ambiente, que podem servir de nexo, sob 

juízo do espectador, para estabelecer ou não estas associações. Não obstante, o importante desta 
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denominação é que incide na ideia de assunto pessoal, privado e íntimo (enquanto a erótica é reduto 

da intimidade por antonomâsia), de igual modo que o termo “desordem” nos remete a uma 

apropriação pessoal – íntima – do espaço. Em suma, uma forma de habitá-lo. 

Concluindo, as peças mostram fundamentalmente diferentes versões de um mesmo espaço: 

um interior com os seus diferentes centros de atenção. E estes centros, ou focos de interesse, não 

são tratados sempre de modo asséptico mas antes, por vezes, delatam com maior ou menor 

intensidade a impressão do ambiente onde estão imersos. Isto é, o rasto da vida que vai acontecendo 

no espaço: um quarto – com toda a carga conotativa associada – que é em simultâneo lugar de 

trabalho, atelier. 

 Neste sentido podemos advertir já, ao nível da concepção, concomitâncias com a temática 

sequencial do estúdio de Antonio López, visto que esta série de peças oferece também, em distintos 

planos, uma panorâmica do espaço que, para ser apreendida globalmente, deveremos vertebrar 

reunificando os fragmentos. Consequentemente, todo o grupo apresenta também relações com a 

forma cinematográfica, e de modo longínquo com a abordagem cubista; embora o que com certeza 

seja aqui mais salientável é o facto de o conjunto, mesmo apesar da independência de cada tela, 

funcionar como um todo unitário, com os seus distintos focos de atenção na orografia mutável do 

espaço. Assim, é de especial interesse contemplar as peças no mesmo lugar de execução, com a 

proximidade dos seus modelos, o que nos vincula à ideia de instalação e de site-especific. E para tal 

incluo nos anexos uma série de imagens que testemunham esta circunstância. 

 Não obstante, antes de prosseguir e abordar o tema deste projecto em detalhe, e de analisar 

pormenorizadamente cada peça, convém comentar aqui que, se bem que esta pintura (inédita) se foi 

construindo à medida que se articulava a parte teórica, não é todavia alheia a outros trabalhos 

anteriores que compõem o meu currículo, e nesse sentido podemos encontrar nas minhas próprias 

produções referências ou antecedentes que nos servem para melhor situar esta nova série. 

O tema da habitação-quarto aparece em telas que datam de 2008, da mesma forma que o 

espaço do atelier é motivo principal de uma série em mural de 2006. 



 65 

 

 

30.La Habitación, 2008. Óleo sobre tela, 100x100 cm. 

Compostela. Colecção particular. 

31.El taller a contrarreló, 2006. Óleo sobre tela,  2x4 m. 

Compostela. Diputação d'Á Coruña 

 

Por outro lado, e ainda que dentro da mesma linha de interesses, também a temática 

doméstica – referida concretamente a propósito da cozinha e da casa de banho – surge no meu 

trabalho a partir de 2007.  

  

32.Como nó el baño. 2007. Óleo sobre tela, 60x120 cm. 

Compostela, colecção particular.  

33.La cocina de casa. 2008 Óleo sobre tela, 60X120 

cm. Compostela, colecção particular. 

 

 No entanto, apesar de que podemos encontrar semelhanças nestes e outros trabalhos 

anteriores, existe uma diferença capital: aqueles consistiram sempre em casos pontuais, isolados, 

enquanto que o projecto actual propõe uma série sequencial que funciona em conjunto. 

 Então, onde podemos encontrar as razões desta mudança ou evolução na produção? 

 Em primeiro lugar, e tal como vimos na explicação da trajectória e obra de Antonio López, 
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para os pintores de vocação realista que trabalham – ou trabalhamos – sobre a matéria da nossa 

existência num sentido imediato, uma mudança de ambiente pode facilmente significar também 

uma alteração de rumo decisiva no próprio trabalho. Assim, a deslocação para este novo espaço, que 

implicou para mim a matrícula no mestrado em pintura da Faculdade de BA de Lisboa, desdobrou 

em muitos sentidos uma temática nova e atraente, pronta a ser registada de uma forma ou outra na 

produção. E eis aqui um rasgo importante que caracteriza em grande parte este projecto, pois  

carrega – como veremos – um rasto autobiográfico marcado que o vincula à noção de espaço 

antropocêntrico já tratado. 

 Conforme assinalado em parágrafos anteriores, a pintura que pratico trabalha a partir 

do ambiente quotidiano e imediato que compõe o dia a dia. E igualmente, contra o que 

poderá parecer, não atende a um projecto definido sensu stricto, de modo que o 

resultado da mesma se vai perfilando com o seu próprio discorrer. Acompanha o 

próprio acontecer definindo uma dinâmica que talvez se oponha aos cânones que 

regem um projecto de investigação em termos formais, mas que sem dúvida encontra 

amparo nas já citadas palavras de Duchamp: 

 “Todas as decisões relativas à execução artística do trabalho permanecem no domínio da 

pura intuição e não podem ser objetivadas numa auto-análise, falada ou escrita, ou mesmo 

pensada”81

 Ainda que, como contraponto a estas palavras, possamos acrescentar o seguinte: 

. 

 O facto de que estas decisões se mantenham num plano intuitivo na hora da execução 

artística não significa que não se radique nelas um plano de actuação que a posteriori possa ser 

objectivado, devidamente escrutinado e exposto. E é assim que tem funcionado este processo de 

investigação: em jeito de revelação, de indagação e auto-análise sobre a produção já canalizada. 

 Deste modo, em primeiro lugar, foram aparecendo os seguintes interiores: a cama, a mesa de 

cabeceira e, como numa ampliação de foco de campo para trás, o quarto numa visão mais geral, no 

qual aparece já – no que poderíamos chamar de metapintura – a própria tela da mesa de cabeceira 

sobre a mesa real (imagem 3). 

 Assim, todas estas visões contribuem para definir, de um modo ou de outro, este âmbito da 

casa-atelier: os livros e pastas, os objectos sobre a mesa – entre os quais vemos uma caixa de 

aguarelas – o aquecedor e as tomadas (que podemos considerar especificamente denotativos de uma 

realidade estritamente contemporânea), a colcha de patchwork, que situa uma estética particular, e 

                                                 
81 Citação extraída do capitulo: O ato criador, de Marcel Duchamp em Gregory Battock , A nova arte, tradução de 

Cecília Prada e Vera de Campos Toledo, ed.  Perspectiva, São Paulo, 2004, p.71. 
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obviamente a própria auto-referência ao quadro que nos põe em relação com esta condição mista do 

espaço: casa e lugar dedicado à pintura. 

 Contudo, mais que o significado específico de cada objecto, o que sobretudo se revela aqui 

como importante é a forma como se vai perfilando um espaço interior que nos remete a um 

ambiente íntimo e particular, concreto: um lugar dentro da geografia que desenha a minha própria 

trajectória vital, e que podemos começar a situar com a apreciação das três imagens citadas.  

 

 

1. La cama. 2010. Óleo sobre tela, 90X90 cm. 
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2. La mesita. 2010. Óleo sobre tela, 90X90 cm. 
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3. La habita con sillón. 2010. Óleo sobre tela, 90X90 cm. 

 

 

 

Em seguida, o trabalho continua a desenvolver-se em distintas vistas do espaço. Estas duas 

primeiras correspondem a um mesmo recanto, tratado de duas perspectivas diferentes. 
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4. La Habita. 2011. Óleo sobre tela, 80X80 cm. 
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5. Y más cuarto. 2011.Óleo sobre tela, 80X80 cm. 

 

 

 

  

 

 

E depois destas, como se se tratasse de um zoom, o foco de atenção das telas centra-se agora 
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na poltrona; aumenta consideravelmente, aliás, o tamanho do suporte, que corresponde à dimensão 

das anteriores telas elevada ao quadrado. 

 

 

6. El sillón. 2011. Óleo sobre tela, 170X170 cm. 
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7. El sofá volcado. 2011. Óleo sobre tela, 170X170 cm. 

 

 Nesta imagem do sofá derrubado podemos apreciar já como aqueles elementos que 

apelavam à desordem e, em simultâneo, à esfera íntima, se tornam mais evidentes. E nesta linha de 

interesses encontram-se também as duas imagens seguintes: uma tela sobre o motivo de umas meias 

em tamanho real, e uma desordem palpável com vários objectos espalhados pelo chão, resultado 
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este de virar a já conhecida mesa de cabeceira; assim, esta segunda pintura pode funcionar como 

possível continuação da pintura da imagem 2, descrevendo um movimento-sequência. Um 

movimento que poderia resultar de uma câmara de filmar. 

 

 

 

 

 

 
 
8. Calcetines. 2011. Óleo sobre tela, 20X40 cm.  
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9. La mesita down. 2011. Óleo sobre tela, 90X90 cm. 
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 As pinturas seguintes incidem novamente sobre os mesmos assuntos: outra vez uma visão do 

interior com a estante fragmentada e a poltrona ao fundo (imagem 10). Aqui o movimento do olhar 

(uma câmara de novo?) revéla-se na ocultação parcial da poltrona, que instaura uma tensão latente 

na leitura. Na página subsequente surge uma representação frontal deste mesmo móvel que, 

colocado ao lado da anterior, completaria a composição (imagem 11); isto é, que quase poderiam 

funcionar como um díptico que descreve um desenho contínuo sobre um mesmo motivo, com uma 

leve variação de perspectiva. 

 Por outro lado, convém comentar que esta segunda peça aproxima-se em certa medida da 

ideia de trompe l’oeil, com a sua falsa mas convincente ficção pictórica do espaço das estantes 

povoadas por livros. E nesta mesma linha de interesses podemos também situar o quadro do 

frigorífico que – ainda em execução – representa o espaço interior do electrodoméstico, com as suas 

devidas prateleiras e objectos (imagem 12). 

Um pouco mais afastadas do tema do quarto, embora sempre dentro do âmbito da casa, 

situam-se as composições sobre a casa de banho, o duche na parede de azulejos e o chão do poliban 

com frascos de champô (imagens 13 e 14). E por último, estes colocam-nos em relação com a 

torneira do lavabo, que remata a sequência de imagens, seguido de alguns esboços em aguarela 

sobre papel com algo de técnica mista (imagens 15, 16 e 17). 

 

Imagens: 
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10. La estantería con sofá. 2011. Óleo sobre tela, 100X100 cm. 
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11. La estantería. 2011. Óleo sobre tela, 100X100 cm. 
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12. La nevera. 2011. Óleo sobre tela, 80X80 cm. 
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13. El suelo de la ducha. 2011. Óleo sobre tela, 80X80 cm. 
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14. La ducha. 2011. Óleo sobre tela, 80X80 cm. 
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15. El grifo. 2011. Óleo sobre tela, 100X100 cm. 
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        16. El sillón. Técnica mista sobre papel 30x40 cm. 2010. 

 

 

     17. La cama. Técnica mista sobre papel 45x35 cm. 2010. 
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Em resumo, temos toda uma trajectória que, tal como foi exposto e 

apreciado nos anexos, descreve visualmente distintos focos de interesse num 

mesmo espaço. Ou melhor: um percurso que transita um âmbito concreto, já que o 

itinerário se inicia em redor do quarto – o habitáculo para o sono – e se 

desloca depois ao largo da casa-atelier. A partir deste epicentro, cujo 

protagonista , atendendo às considerações do filósofo Bollnow, é a cama, 

iniciamos então, cada dia, e como vimos com Antonio López, o nosso périplo 

quotidiano. E esta consideração é importante: a cama é umbral de duas 

actividades essenciais. O dormir e o acordar fazem dela um núcleo a partir do 

qual se delimita o que o pensador define como “espaço vivencial”. Isto é, 

espaço envolvente, protector,  vivido, que oferece amparo e segurança perante à 

vastidão do mundo. A cama, primeira peça desta série, é simbolicamente o 

principal refúgio da intimidade, culminação do carácter cobiçante da casa, pois, 

nas palavras do autor, “só tendo consciência de amparo o homem se pode entregar 

ao sono” 82

Não obstante, nesta e outras peças como La mesilla, ou La habita, fazem-se efectivas 

também aquelas conotações históricas que temos tratado a respeito destes espaços. Tanto a própria 

disposição do leito como a mesma alcova, cujas origens e definição como estância concreta são 

atribuídos à Marquesa de Rambouillet

. 

83

Continuando este processo de exploração, e apoiando-nos no pensamento de Bachelard, é 

ilustrativa a própria carga simbólica do móvel. Armário ou estantes funcionam como aval da ordem 

 no século XVII, delatam a afirmação daqueles princípios 

burgueses que trouxeram consigo as noções de intimidade e domesticidade. E neste sentido, o 

rastreio destes significados nas telas conecta-nos sem dúvida com a nossa realidade presente: uma 

sociedade também eminentemente burguesa (herdeira distante daquela), embora neste caso 

representada através de um mobiliário de custo reduzido (no qual podemos reconhecer o IKEA  

como actual produto global de massas) onde habitam objectos como lâmpadas ou livros que 

denotam também usos e valores deste tipo de vida contemporânea. 

                                                 
82 Bollnow, Otto Friedrich.  Hombre y espacio, tradução de de Jaime López de Asiain, Editorial Labor, Barcelona, 

1969, pág 160. 
83 Segundo relata o arquitecto Rybczynski, o mérito desta inovação é atribuível à marquesa de Rambouillet (1588-

1665) quem, após chegar a Paris vinda de Roma, e ao padecer do frio da estação invernal no seu enorme quarto sem 
aquecimento, converteu o seu garde-robe num pequeno quarto privado. Até então não havia propriamente quartos 
destinados exclusivamente para esse fim. Em Rybczynski, Witold. La casa: historia de una idea, tradução de 
Fernando Santos Fontenla, Ed. Nerea, Madrid, 1986. Pág, 55. 
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doméstica e também como depositários de intimidade. Uma intimidade que se apresenta no caso das 

peças 10 e 11 em forma de livros, em concreto livros sobre pintura e filosofia (se é que podemos 

chegar a interpretar algum dos seus títulos, passíveis de ter sido trabalhados neste texto), o que 

constitui de novo mais um rasgo deste universo pessoal, e que em simultâneo introduz o exterior no 

interior: “a biblioteca abre a casa ao mundo e encerra o mundo em casa”, nas palavras de Judit 

Uzcátegui84

Assim, estes objectos pessoais, estes móveis, guardam na sua própria concepção e uso esta 

memória significativa. 

 citando Michelle Perrot na sua monografia sobre o imaginário da casa. Estudo este que 

situa a delimitação de um espaço de cultura dentro da moradia num hábito que se institucionaliza na 

Europa do século XVIII (depois do seu antecedente na sociedade holandesa do XVII). Estas novas 

parcelas ganhas pelo lar vêm a consolidar o âmbito doméstico como espaço definitivamente 

privado, conquista que se torna extensiva ao campo individual e que promove sucessivas 

subdivisões da habitação em áreas especializadas, no tom do crescente sentido da possessão pessoal 

que este novo mundo do indivíduo abre. 

 O mesmo também ocorre com o resto dos elementos que identificamos nas pinturas, cuja 

história inclui conotações semelhantes: o aquecedor e a poltrona põe-nos em relação com a ideia de 

conforto e comodidade, dentro do que poderíamos denominar uma cultura do aperfeiçoamento das 

tecnologias ao serviço do lar. 

 Neste mesmo grupo podemos interpretar também o frigorífico, um electrodoméstico 

emblemático, com certeza um marco na transformação da cozinha moderna. O seu interior repleto 

de tetrabriks e outros recipientes revela-nos também, neste caso, aspectos novos de uma sociedade 

de consumo e plástico, de supermercado ao fim e ao cabo, da qual fazemos parte. 

 As tomadas, os comprimidos sobre a mesa de cabeceira ou o papel higiénico disperso na 

desordem da pintura nº 9, remetem-nos da mesma forma para este mundo mecanizado e industrial, 

enquanto que a colcha de patchwork, tal como a caixa de aguarelas, alude (talvez com o que seria 

uma estética da nostalgia) a um mundo de manufactura; o cobertor da cama relembra-nos aquele 

trabalho de outrora que tinham as mães ou avós, aproveitando retalhos de roupa velha, e ligando-

nos portanto a uma noção de reciclagem, mas também com uma moda vintage actual e 

definitivamente pós-moderna. 

 Embora, por outro lado, tanto a colcha como a caixa de aguarelas, e graças às suas 

características cromáticas acusadas, funcionam nas imagens como centros de interesse 
                                                 
84 Uzcátegui extrai esta citação de Michelle Perrot, “Formas de habitación”, em AAVV Michelle Perrot. Sociedad 

burguesa. Aspectos concretos de la vida privada. Volume 8. Madrid, Taurus, 1991. Pág. 11. Em Uzcátegui, Judith. 
El imaginario de la casa en cinco artistas contemporâneos. Remedios Varo, Louise Bourgeois, Marjetica Potrc, 
Doris Salcedo y Sydia Reyes. Editorial Eutelequia, Madrid, 2011. Pág. 47. 
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compositivos, como parcelas abstractas de cor que irradiam ou equilibram as tensões em termos 

pictóricos; e isto é significativo, pois tanto aquilo que são como aquilo a que aludem – o mundo da 

pintura e da confecção manual, respectivamente – identifica-se. Isto é, são auto-referenciais, pintura 

que trata de pintura e representação manual de uma composição cromática que usa como modelo 

uma confecção também manual de retalhos de cores. De igual modo, e mais evidente, se situa a 

própria citação no quadro que víamos na peça n.º 3. 

 Contudo, estas referências, longe de serem excepcionais, são quanto muito óbvias no caso 

do espaço que nos ocupa: um estúdio de pintor ao mesmo tempo que uma estância-dormitório. Ou 

seja, casa onde se desdobra tanto a vida laboral como a íntima, e onde simultaneamente se trabalha 

sobre essa matéria. Assim, o resultado desta aposta artística dá lugar a umas pinturas sobre este 

espaço que são interiores desde o ponto de vista da sua ficção arquitectónica, mas também interiores 

que exprimem o significado deste termo num estrato mais profundo, de vínculo interior, no que diz 

respeito à definição de uma esfera do pessoal, privado e íntimo (em consonância com o pensamento 

de Bachelard e Bollnow, já comentados). Não obstante, e retomando o discurso sobre a própria 

condição pictórica, podemos acrescentar aqui umas considerações: tanto a forma como a 

organização do espaço nas composições delata, como viemos dizendo, um olhar em dívida com a 

atitude cinematográfica, com a montagem em plano-sequência (o qual tinha por sua vez relações 

com a influência cubista), e que sobretudo se manifesta nas diferentes opções de perspectiva, nos 

diferentes pontos de vista particularmente altos ou baixos - debruçados sobre o chão ou alçados até 

ao tecto - e que dão lugar à fragmentação de alguns dos motivos das telas. Esta atenção ao 

movimento do olhar que os enquadramentos sugerem vê-se também reforçada pela própria 

elaboração rápida e informal das pinturas, por vezes imprecisa, como desfocadas até. O realismo da 

representação não insiste, como vemos, na definição da imagem, mas sim em certa vibração 

acentuada pelo escorregar da matéria pictórica, pelos empastes nas áreas saturadas, e pela 

construção do claro-escuro: pela própria forma do fazer pintura, enfim, onde a ausência de nitidez 

na representação, entre outros traços, tanto nos remete para um requisito da condição realista 

interessada na fidelidade à percepção visual, como nos põe em ligação com recursos expressivos de 

uma particular carga significativa. Todas estas características de desfocagem, fragmentação, 

salpicos e pingados, tratamento da luz, etc. instauram tensões e relações na composição das cenas, 

que nos transportam para o foro de certa sensualidade material e de uma afirmação da própria 

condição física da pintura. Por outro lado, esta afirmação está em consonância com a temática geral 

dos quadros focada como realidade menor, ou seja, como conjunto de aspectos também materiais da 

existência. 

 Ora bem, seguindo o desenho deste itinerário vivencial, e talvez além dos significados 
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concretos que encerram os objectos e a sua expressiva representação, encontramo-nos na peça 

número 6 com um sofá virado, e com roupa íntima espalhada pelo chão. Ao que parece, as chaves 

de uma história concreta. 

 Então, o que podemos interpretar nesta imagem? 

 Pois em primeiro lugar, para lá de tudo o descrito em relação ao âmbito doméstico, este 

interior coloca-nos perante uma situação: ou melhor, perante os rastos de uma acção – um 

acontecimento – que deixou a sua pegada no cenário. Talvez possamos conjecturar, como se se 

tratasse dos restos de uma luta, uma empurrão que derrubou o sofá no chão e dispersou a roupa. Ou 

talvez – numa interpretação mais optimista – se trate dos vestígios de uma festa, onde 

despreocupadamente alguém (uma mulher) largou a roupa depois de dançar e voltear o sofá – 

iluminado em jeito de pódio - ou simplesmente a habitante do espaço, um tanto despreocupada, foi 

deixando as coisas cair sem se interessar em restaurar a ordem doméstica85

 Em qualquer caso, e seja qual for a nossa interpretação, todas as opções são possíveis, e este 

facto – se bem que pudesse alterar os nossos interesses na hora de entender a imagem em termos 

narrativos – não mudaria substancialmente a nossa percepção do espaço representado. E é que se 

trata precisamente de isso, uma representação onde o espaço é protagonista enquanto tal, isto é, 

enquanto contentor: receptáculo de acontecimentos ocorridos anteriormente, ou possível proscénio 

de situações futuras; definitivamente um espaço interior. Condição nua e principal que nos 

aproxima, como já vimos no caso de outros autores, da noção de recipiente; e esta, por sua vez, à de 

natureza morta. 

.  

 Esta associação torna-se mais evidente na pintura do sofá protagonista (peça 7), que parece 

representar justamente o espaço de uma presença, isto é, a condição do móvel como contentor, neste 

caso vazio: a ausência no sofá. 

 Relacionadas com esta argumentação temos as distintas perspectivas do quarto nas imagens 

4 e 5, uma projectada até ao solo e a outra até à parede e ao tecto. Ambos são interiores nos quais 

quase nada acontece. Não existe outro evento para lá da disposição dos móveis e da luz sobre os 

mesmos. Nem sequer temos, como no anterior, o vestígio de uma situação, o que parece pôr em 

manifesto relações com aquela categoria rhopográfica, que postulava em última instância uma 

rejeição da narração. E é que todos estes espaços, apesar da história dos seus significados concretos 

(que nos transportam ao alvor de noções como a intimidade ou domesticidade no seio de uma 

sociedade burguesa incipiente), ou até dos seus possíveis giros narrativos, aludem igualmente a um 
                                                 
85  Cabe citar aqui a referência à cadeira derrubada de William Hogarth, na pintura da série satírica Marriage à la 

mode, en concreto na sua cena segunda intitulada originalmente The Tête à tête - Depois do casamento -  que mostra 
um interior desordenado, com uma cadeira virada em primeiro plano e onde todo o ambiente parece insistir na ideia 
de declínio do matrimónio e do lar. (National Gallery, Londres, 1743). 
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conteúdo anterior e mais amplo: ao mundo material no seu sentido genérico, e que temos vindo 

denominando ao longo deste ensaio como mundo creatural. Realidade menor, que se ocupa dessa 

parte da existência que nos diz respeito a todos, sem excepção. Temáticas em redor do comer, beber 

e dormir, mas também as referentes aos artefactos básicos em torno destes hábitos ineludíveis. A 

cama, a mesa, os utensílios para a comida e, talvez num grau maior de sofisticação, possamos 

incluir aqui todo o grupo de objectos que, mesmo não sendo imprescindíveis, se converteram em 

ferramenta diária da nossa vida doméstica: o lavatório, o duche, os electrodomésticos, as lâmpadas, 

a roupa, etc. Todo este acervo forma parte do que poderíamos denominar o “amobiliamento” do 

nosso mundo interior, o responsável pelo stimmung: aquela sensação de pertença e posse do espaço. 

Ou seja, é o nosso pequeno universo, mas também num espectro de maior alcance e talvez mais 

profundo, este mundo material e interior apela em última instância à constituição do ninho de que 

todos necessitamos para viver: a casa. 

 Neste sentido, está latente nesta pintura aquela vontade de nivelamento, de igualdade: os 

meus interiores reflectem o meu pequeno quarto no mundo, particular, pessoal e íntimo; mas por 

outro lado este espaço – enquanto representante do habitual e quotidiano – bem poderia ser de 

qualquer outra pessoa. 

 Assim, esta afirmação requer – já para finalizar – alguns matizes: 

 Como se concilia o facto de que este mundo particular, pessoal e íntimo seja por sua vez 

contingente ou intercambiável por qualquer outro? 

 Pois como já se referiu, ao abrigo dos muros deste interior, desta casa-atelier que mostra as 

pinturas, quase não tem lugar nada de excepcional. Salvo a possível história da roupa no chão, com 

o sofá volteado (peça 7), tudo está expressado através de temáticas banais: o quarto em diferentes  

perspectivas, a mesa de cabeceira, o duche, etc. Inclusivamente os livros, que apelam a um gosto 

definido e concreto, são tratados em conjunto como objectos de um mobiliário onde o significado 

dos mesmos não é enfatizado de modo algum. Assim, parece que nos encontramos de novo com 

aquelas intenções que se agrupavam sob o termo de rhopografia, categoria que tratava a génese das 

imagens que trabalhavam contra a ideia de grandeza perante a megalografia: o discurso do 

“importante”, os dramas do relato. Por sua vez, tínhamos visto como esta rhopografia implicava 

uma subversão de valores a níveis profundos, pois ao fazer do banal o seu discurso, punha em causa 

a nossa própria contribuição. A necessidade de uma narração diferenciada dilui-se perante assuntos  

incontornáveis como a comida, o abrigo, o sono e que se encontram implícitos em “coisas” e 

“espaços” (a matéria-prima desta pintura). E aqui é significativo como estas temáticas foram, ao 

longo da História, frequentemente evitadas, relegadas ao escalão mais baixo da pintura nas 

academias e vinculadas ao âmbito do feminino na sua concepção que, como sabemos, sofreu 
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durante mais de dois mil anos e segundo uma perspectiva de género, uma deliberada e contínua 

opressão, um confinamento. E este confinamento, esta reclusão, tinha lugar precisamente nestes 

espaços, dentro dos muros da casa. 

 Esta pintura de temática doméstica, num sentido geral, apela a estas questões: inverte o 

sentido do discurso ao forçar o nosso olhar sobre estes tópicos, da mesma forma que – como vimos 

– toda a natureza morta, na sua detenção do instante, acarreta implícita a noção de Vanitas, ou como 

todo o efeito trompe l’oeil, independentemente do seu tema, desdobra em última instância uma 

estratégia de contra-figuração, de anulação do cenário e descentralização do sujeito-espectador. 

 Por outro lado, e num sentido concreto, esta pintura apresenta estes assuntos através de 

focos de interesse no mapa de uma geografia pessoal, descrição visual de um espaço 

antropocêntrico: a minha casa-atelier. 

 Esta apresentação do espaço não insiste no extraordinário, mas sim no quotidiano e 

repetitivo, no carácter circunstancial da trajectória. É uma história que não encerra (ou não se 

deleita) em nenhum drama – talvez nalguma outra desordem – e que, portanto, pretende 

universalidade na negação do seu carácter excepcional. 

(Ao que caberia perguntar: e consegue-o?) 
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Em seguida, as imagens seguintes mostram as peças no seu lugar de execução: a casa-atelier, 

vinculando a produção à noção e site-specific. 
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CONCLUSÕES 

 Em jeito de conclusão, podemos articular a seguinte recapitulação:  

 Em primeiro lugar, estabelecemos na introdução o objectivo principal que guia todo este 

processo de investigação: a procura e indagação dos porquês últimos do meu próprio projecto 

pictórico: um conjunto de telas em redor dos espaços que habito, chamado Assuntos de cama e 

outras desordens. 

 Não obstante, quase desde os seus inícios este propósito se viu imerso dentro de uma 

pesquisa mais ampla e que apontava para uma severa investigação a respeito dos motivos e 

interesses que subjazem na génese da pintura de cenas de interior. O seu fundamento, 

definitivamente. Contudo, antes de mergulhar completamente nesta exploração, a própria 

introdução oferece um breve apontamento chave em torno da ideia de espaço pictórico em relação 

ao conceito de heterotopia de Foucault. 

 De seguida, o primeiro capítulo aprofunda o significado da casa quanto à forma e ideia, com 

vista a elucidar que rasto destes significados podemos encontrar na pintura que aborda esta 

temática. Propõe assim um breve resumo histórico ao longo das diferentes arquitecturas domésticas, 

as suas ressonâncias metafóricas, e a sua repercussão na produção pictórica. 

 Desta incursão extraem-se as seguintes conclusões: domesticidade e intimidade são 
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construções culturais que começam a gerar-se vinculadas ao âmbito do feminino no séc. XVI, e 

revelam-nos grande parte dos significados de Home (fogar ou lar em português) conceito âncora 

que designa tanto um lugar como um estado anímico. Todas estas ressonâncias - também presentes 

no nosso habitar contemporâneo - podem rastrear-se e são exemplificadas através de pintura de 

cenas de interior.  

 Deste modo o capítulo articula-se com um movimento que parte do espaço real - a casa - e 

translada-se ao pictórico - a pintura de cenas de interior.  

 O segundo capítulo inverte este movimento e tenta localizar a pintura de cenas de interior no 

seu lugar real. Isto é, propõe uma indagação desde dentro, em busca do fundamento desta pintura.  

Para tal cinde-se em dois epígrafes:    

 O primeiro oferece um breve percurso também histórico em busca do momento em que se 

perfilam os denominados géneros menores, e com eles o aparecimento da pintura que nos interessa. 

Situa-nos no século XVI, época agitada onde a crise da reforma, entre outras causas desestabiliza o 

esquema vigente: o padrão narrativo clássico cambaleia e abre espaço para o padrão da comédia, 

que dirige a sua atenção para temáticas mundanas e laicas.  

 Um segundo momento analisa estas temáticas com base na categoria da rhopografia, aquela 

pintura que se ocupa do “não importante”. Esta busca analisa com certa profundidade as 

protonaturezas mortas da Antiguidade, chamadas Xenia, a pintura holandesa dos séculos XVI e 

XVII – o Vanitas e as cenas de género – o bodegón espanhol e a figura de Chardín. 

 Tudo isto oferece uma reflexão sobre a pintura comprometida com a realidade menor, que se 

ocupa da comida, da casa, do habitáculo para dormir e os demais labores que apelam à esfera do 

doméstico. Assim, desta reflexão conclui-se que a rejeição do relato que esta pintura propõe é, 

paradoxalmente, o seu próprio relato. Isto é, está no carácter e na origem da rhopografia questionar 

toda a medida de importância humana. O que nos apresenta é o que fica depois das pessoas 

abandonarem o cenário: espaço ou coisas que persistem no seu ritmo pausado, subvertendo 

dissimuladamente as façanhas, o valor e o prestígio das pessoas: feitos ou acontecimentos. 

 Um terceiro capítulo trata interiores contemporâneos e emblemáticos com detalhe na figura 

de Antonio López. A saber, trata o tema a partir da perspectiva do autor e propõe assim todo um 

percurso por meio de exemplos de conhecidos interiores que apresentam abordagens diferentes. O 

caso de Antonio López é tratado em profundidade com especial enfoque na série que realiza sobre o 

seu estúdio na década de sessenta. Desta análise pormenorizada extraímos o seguinte: todo o 

conjunto pode interpretar-se como uma grande natureza morta de temática espacio-temporal, em 

cujo realismo exagerado podemos constatar um propósito em última instância inalcançável: a 

apreensão da realidade. Não obstante esta pintura, em todo o processo descreve a trajectória de um 
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espaço antropocêntrico. Os seus distintos focos de interesse remetem sempre para uma intimidade 

medular. São coisas, assuntos, pessoas ou lugares de um itinerário pessoal; e o seu retrato, quer 

sejam paisagens, naturezas mortas ou interiores, parece ser sempre uma tentativa de delimitação das 

mesmas, de busca e definição deste lugar de identidade. 

 Um quarto capítulo aborda - como vimos - o meu próprio trabalho: assuntos de cama e 

outras desordens. Após a exposição detalhada de antecedentes, imagens e outros anexos do 

processo, tenta verter a componente teórica vista através da interpretação da produção. 

 Finalmente, poderíamos condensar como conclusão: 

 A minha própria pintura trabalha também sobre uma proposta a respeito dos espaços que 

habito, e define portanto a essência de um espaço antropocêntrico: a minha casa-atelier, pequeno 

universo de objectos e espaços singulares que descrevem um itinerário pessoal. Não obstante, esta 

pintura insiste no seu carácter banal, quotidiano e repetitivo, afastado da ideia de extraordinário. 

 Neste sentido, encontramo-nos com uma pintura sobre a casa, que reflecte um espaço 

íntimo, concreto, ao mesmo tempo que apela ao seu carácter genérico, universal. De forma que 

parece albergar no seu interior uma contradição íntima, uma estrutura que assenta sobre um 

paradoxo que, de certo modo, temos vindo esboçando de forma recorrente ao longo de todo este 

ensaio: uma dinâmica que parece resultar de toda uma tentativa de definição do objecto - a  pintura 

de cenas de interior - a partir dos seus limites. 

 Assim, deparamo-nos com as seguintes asserções: 

 Em toda a tradição realista subjaz, em última instância, um propósito inalcançável: a 

apreensão da realidade. 

 Toda a natureza morta força o nosso olhar a tornar-se materialista, centra o nosso olhar nos 

objectos e inverte o sentido do discurso do importante mas, ao mesmo tempo, acarreta implícita 

uma noção de Vanitas: uma tentativa de oposição – impossível, vã – ao tempus fugit.  

 Em toda a representação espacial levada à plenitude está patente um efeito de trompe l'oeil, 

que carrega na sua ficção do espaço uma estratégia de contrafiguração: de anulação do cenário e 

quebra do umbral ontológico. 

 Em suma, toda esta dialética com base na negação leva em si um princípio de subversão, de 

impugnação daquilo sobre o qual reflecte, e por outro lado parece ser um dos princípios 

constitutivos da minha própria produção: uma pintura que insiste no carácter universal do espaço 

íntimo, particular e que, na sua condição realista, próxima da natureza morta, e às vezes do efeito 

trompe l´oeil, participa em maior ou menor medida em cada uma das asserções citadas.  

 Contudo, esclareçamos um pouco mais o significado e relações que implicam estas 

afirmações: a minha pintura, na sua aproximação à categoria da rhopografia, também acarreta certo 
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despojo da narração, de oposição ao discurso, ao significado. E, sob este ponto de vista, o seu valor  

não reside tanto no que representa, umas quantas “vaidades”, mas sim no como as apresenta, ou 

seja, na forma como nos desvia da importância de um eventual relato para nos focar sobre o seu 

carácter matérico, sensorial num sentido mais técnico ou formal. Sobre a sua própria execução, por 

fim, a qual - e eis aqui o desenlace da sua contradição íntima - apesar da sua pretensão de não 

significado (decerto outra pretensão!) coloca-nos sim em ligação com um outro significado: uma 

sensualidade explícita, uma marcada condição materialista afastada de idealizações ou grandes 

transcendências e que apela, portanto, para a nossa reacção - nos sentidos e no sentimento - 

enquanto espectadores; aponta para o como nos sentimos ante ela: algo que parece ter mais a ver 

com a erótica do que com a hermenêutica ou a interpretação. E inclusive esta sensualidade, esta 

outra “narrativa” se se quiser - e eis aqui a coerência do discurso - é um daqueles assuntos que 

pertencem aos hábitos incontornáveis da existência num sentido básico: comer, beber, dormir, 

amar... e expressa-se precisamente através de temáticas que referem este mundo material fazendo 

ênfase na sua fisicalidade: a cama, a roupa íntima espalhada, o quarto com ou sem ordem, mas 

também o escorregar da pintura no chão, o empaste saturado nas áreas de luz, o sujo gris das 

sombras, etc. 

 Neste sentido, toda esta produção sobre a casa-atelier, assuntos de cama e outras desordens, 

oferece uma ficção realista do espaço que alberga uma tentativa de subversão; questiona e re-situa o 

nosso espaço real e, em consequência, o nosso posto de sujeito-espectador, o nosso lugar no mundo. 

Uma pintura que representa claramente um espaço particular, de certo modo específico, num lugar 

contraditório na medida da “narrativa” profunda que contém e da identidade que sugere: um local, 

ou uma heterotopia, como refere Foucault, e como propúnhamos em forma de pergunta na 

introdução: “esses outros lugares, espaços diferentes, impugnações míticas e reais do espaço em 

que vivemos”86
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86 Em Foucault, Michael. El cuerpo utópico. Las heterotopías, tradução de Victor Goldstein, Ediciónes Nueva 
Visión, Buenos Aires, 2010, pág. 71 
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