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Pintura site-specific 

Sobre a Pintura definida pelo seu posicionamento no espaço onde se 

instala 

 

RESUMO DE CONTEÚDOS: 
 

I – A partir do exemplo La totalidad imposible definem-se as premissas para definir a 

pintura site-specific. Os conceitos topos/locus são articulados com a problemática da 

musealização num cruzamento que permite formalizar a especificidade desta pintura. A 

posição da pintura em exposição é pré-determinada pela sua figuração onde o regime de 

transposição, especificado na citação (na representação e no título), bem como a 

repetição, o corte, a mise en abyme e o mise en scène, participam de forma 

performativa. 

 

II – Em «In advance of» destaca-se o regime da citação patente na intitulação e na 

representação. O fragmento é conceptualizado a partir da sua deslocação para a pintura, 

como enunciado formal da ordem do figural.  

 

III – O museu como musa, numa opção de intervenção em continuidade. Com Nimium 

ne credere colori exemplifica-se a performatividade do lugar dentro do regime de co-

presença de exposições e os jogos de camuflagem a partir do exercício pictórico em 

trompe l’œil. 

 

IV – ConTemplar ou A moldura como limite dá-se enfoque ao tema/conceito da 

moldura que atravessa os exemplos anteriores: enquanto parergon, na qualidade de 

pressuposto, em presença ou representada, inteira ou fragmentada, completa ou 

incompleta.   

 

V – Pintura site-specific: cinco obras para o antigo Convento de São Francisco em 

Lisboa. Documentação fotográfica do corpus prático da dissertação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 
Pintura site-specific   Locus/topos   Moldura   Transposição   Trompe l’œil 
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Site-specific painting 

Painting defined by its position in the installation space 
 
 
 SUMMARY OF CONTENTS: 
 

 I - In the example of La totalidad imposible are made the assumptions to define site-

specific painting. Concepts such as topos / locus are articulated with the problem of  

musealization in order to formalize the specificity of this painting. The position of the 

painting on display is determined (also) by its pre-figuration: by a representation  where 

the regime of implementation specified in the citation (in the representation and in the 

title) allows the cutting, repetition, mise en abyme and the mise en scène to participate in 

a performative way. 

 

II - «In advance of» distinguishes itself by using citation as a constant resource on 

representation and in the title. The fragment is conceptualised as a part of the 

representation: fragment as formal statement of a figural order.  

 

III - The Museum as Muse: an option to intervene in continuum. Nimium ne credere 

colori exemplifies how the performativity of a place within the regime of co-presence of 

exhibitions is achieved from games made in trompe l'œil to camouflage representation. 

 

IV - ConTemplar ou A moldura como limite allows to give focus to the theme / 

concept of the frame that spans the previous examples: while parergon, as assumed in 

presence or represented, in whole or fragmented, complete or incomplete. 

 

V – Site-specific Painting: five works for the former Convent of San Francisco in 

Lisbon. Photographic documentation of the corpus of practical dissertation. 

 

 

KEY-WORDS: 
Site-specific painting    Locus/Topos   Frame  Transposition    Trompe l’œil 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Esta investigação dupla (porque teórica e prática) procura definir os contornos de 

uma pintura site-specific, desde a concepção projectual, passando pela prática 

laboratorial, até à exposição ao público. O lugar onde se instala a pintura – e que releva 

a especificidade do seu posicionamento – é determinante, estruturante e estrutural; 

reflecte os questionamentos em redor da própria prática pictórica na actualidade e, 

também, a sua percepção nas múltiplas e diferentes fórmulas de se apresentar e dirigir 

ao observador. 

Nos quatro primeiros capítulos faz-se a sustentação conceptual da vertente 

prática desta investigação que se apresenta no ponto 6. Através da apresentação crítica, 

analítica e documental das exposições La totalidad imposible, «In advance of», 

Nimium ne credere colori e ConTemplar ou A moldura como limite são 

estabelecidos os critérios, as metodologias e as opções que subjazem à obra 

desenvolvida no laboratório da pintura (vertente prática). Quando se tornou necessário, 

no sentido de enriquecer e tornar mais inteligível algum ponto de enfoque, foram 

acrescentadas imagens de pinturas que antecederam e prepararam, a título de esboço, as 

exposições em análise.  

O primeiro exemplo, La totalidad imposible (ponto 2), é analisado a partir de 

transposições. Considera-se o regime arquitextual aplicado ao Cabinet d’amateur e à 

referência aos géneros da pintura, o paratexto na problematização da musealização 

definida pelos profissionais do museu num conjunto de estratégias de apresentação das 

obras a um público não especialista (cf. RCL – Escrita memória, arquivo, nº 40) e o 

intertexto do regime da citação formulada, também, na auto-referencialidade. A 

repetição, a mimésis, a dupla intitulação, o corte e o mecanismo mise en abyme são 

articulados nesta análise, sempre na perspectiva cúmplice entre a pintura e o seu 

posicionamento especificado pelo/no espaço expositivo (topos/locus). 

No segundo exemplo, «In advance of» (ponto 3), é dado particular destaque ao 

regime da citação patente quer na intitulação quer nas pinturas. A técnica da citação vai 

permitir, neste exemplo, isolar as suas três fases: selecção, corte e colagem. Também o 

fragmento é conceptualizado a partir da sua deslocação para a pintura, como enunciado 

formal da ordem do figural. 
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No terceiro exemplo, Nimium ne credere colori (ponto 4), dá-se a ver uma das 

duas opções autorais (continuidade ou ruptura) na abordagem do espaço museológico. 

Na opção pela continuidade, o museu é tomado como musa: a partir da sua colecção e 

pelas estratégias de musealização analisam-se opções onde o lugar é performatizado. A 

continuidade releva ambas as obras (próprias e museológicas): pela sua co-presença 

relacional é criada uma reticula de referências determinante que amplifica a experiência 

de fruição. Porque as opções de posicionamento no espaço se enleiam nas escolhas 

técnicas e conceptuais patentes na obra pictórica exposta, a técnica pictórica do trompe-

l’œil vai sustentar os processos de camuflagem pictóricos propostos nos jogos de 

posicionamento das pinturas no lugar museológico.   

No quarto exemplo, ConTemplar ou A moldura como limite (ponto 5), dá-se 

enfoque ao tema/conceito da moldura que atravessa os exemplos anteriores: enquanto 

parergon, na qualidade de pressuposto, em presença ou representada, inteira ou 

fragmentada, completa ou incompleta.   

A finalizar esta sequência de exemplos está o sexto ponto, intitulado Pintura 

site-specific: cinco obras para o antigo Convento de São Francisco em Lisboa, que 

documenta fotograficamente o corpus prático da dissertação. À excepção da ficha 

técnica, evita-se o acompanhamento directo de um texto analítico, que convocaria, 

inevitavelmente, um exercício de confirmação do que se lê no que se vê, documentado 

por fotografias das pinturas deste projecto/exposição, a saber: A porta ou Sala 3.70; 

Vista de Interior ou Obra para restauro; A moldura como limite ou O limite 

enformado moldura; O acidente por vocação ou O acidente provocado e A 

passagem ou 3.27. 

Sendo esta investigação apoiada numa inquietação ou interrogação que se torna 

o ponto fulcral de uma prática pictórica em desenvolvimento desde 2007 (segundo 

formulações determinadas pelas morfologias específicas da arquitectura e funções dos 

diferentes espaços expositivos) foi opção convocar, exclusivamente e a título de 

exemplos, esse trabalho anterior. Esta escolha é consciente (outras obras e artistas são 

citados a partir das pinturas/exposições já realizadas e em análise, nomeadamente 

Emilia e Ilya Kabakov em Nimium ne credere colori) e permite listar as diversas 

formulações possíveis da pintura site-specific, tal como é delimitada ao longo do texto. 
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2 LA TOTALIDAD IMPOSIBLE  
 
 
 

 

Imagem 1: Vista parcial da exposição/instalação La totalidad imposible de Rui Macedo. IVAM 
– Instituto Valenciano de arte Moderna, Espanha, 2011 

 
 

«Quando a obra é acomodada numa colecção ou apresentada numa 
exposição, diz-se também que é levantada [aufgestellt]. Mas este levantar 
[Aufstellen] é essencialmente diferente do levantar [Aufstellung] no sentido da 
edificação [Erstellung] de uma obra arquitectónica, do erigir de uma estátua ou da 
representação [Darstellung] de uma tragédia no festival. Tal levantar é o erigir no 
sentido de consagrar e glorificar. Levantar já não quer aqui dizer meramente «fazer 
a montagem». Consagrar significa tornar sagrado, no sentido em que, no edificar 
com o carácter de obra, o sagrado se torna originariamente patente como sagrado e 
o deus é chamado para o aberto da sua presença1

 
». 

 
A pintura como exemplo de obra pode definir-se como lugar de 

acontecimento. O lugar/acontecimento na obra é distinto do espaço que ela ocupa, da 

sua posição cartesiana. A obra existe num espaço e tempo próprios: é instauradora do 

acontecimento. Se, especificamente, a pintura (a obra enquanto coisa, objecto) é 

portátil, pode circular e pode não ter, à partida, uma posição definida no mundo; se o 

                                                 
 
1 Nesta palavra a tradutora faz uma nota para equivaler a palavra «levantada» à palavra «instalada». 
HEIDEGGER, Martin, A Origem da Obra de Arte, trad. Helga Hook Quadrado, Lisboa, edições FCG, 1ª 
ed. 2002, p.41. 
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seu lugar cartesiano é relativo e mutável a obra é atópica2

O topos determina a localização – o onde, da posição – que se estabelece 

sempre num contexto (espacial e temporal). Sempre que a pintura é deslocada para 

outro lugar e propõe uma inter-acção com outros objectos, este contexto (o espaço 

físico que rodeia a pintura) muda. A interacção contextual participa no visionamento 

histórico da obra mas não depende exactamente dela porque lhe é exterior

. Mas, na pintura que se 

determina dentro dos parâmetros conceptuais desta dissertação, será que o espaço que a 

recebe (onde é exposta) está convocado operativamente para este acontecimento? 

3

Para esta dissertação o que interessa sublinhar é o facto da obra poder 

pertencer a um espaço (e vice-versa), o que quer dizer que o lugar se pode definir 

também pelo seu carácter de obra, a partir do momento em que é parte fundamental e 

constituinte da pintura. Recorro ao exemplo dado por Margarida Prieto, para dar 

imagem ao que se acabou de explicitar: 

.  

 
«(...) a escultura de uma cariátide não tem sentido quando é destituída 

do seu templo, da sua coluna. Ao ser retirada do seu lugar de origem, perde parte 
de si. Incompleta e deslocada torna-se outra coisa. O lugar original onde a obra se 
instala é mais do que um cenário. Ele é uma extensão da cariátide, ou antes a 
cariátide é parte integrante desse cenário que, em si mesmo, é obra de arte4

 
».  

 

Topos, tomado como ponto cartesiano – constituído dentro do rigor de uma 

linguagem topográfica cuja função é descrever ou delinear esse lugar, de forma exacta, 

minuciosa e segundo regras convencionadas e próprias – define, por exemplo, o espaço 

arquitectónico de uma galeria (mesmo quando essa galeria se insere num complexo 

arquitectónico de maiores dimensões). O espaço de exposição é, neste caso, um espaço 

totalmente disponível. Quer isto dizer que as condicionantes se resumem às suas 

características arquitectónicas e às convenções de musealização à qual está ligado e que 
                                                 
2 Remete-se para o anexo 1, artigo da autoria de PRIETO, Margarida P., (A)TOPOS para uma 
(a)topografia da instalação pictórica, (folha de sala), Lisboa, 21 Maio, 2009. A propósito da exposição 
individual de Rui Macedo na Galeria Gomes Alves 1, patente ao público de 22 de Maio a 1 de Julho de 
2009. 
 
3 Na verdade o acesso à obra, no sentido da sua exposição ao público, é sempre condicionado pelo lugar 
onde se exibe (espaço) e pela duração dessa mesma apresentação pública (o tempo). Se este espaço/tempo 
é determinante no acesso público à exposição e consequentemente às obras expostas (o onde e quando da 
exposição), o espaço/tempo que é determinado pela pintura site-specific é de outra ordem, a saber: a do 
lugar e a do tempo de fruição. 
 
4 PRIETO, Margarida P., O Livro-Pintura, Lisboa, 2007. Dissertação apresentada à Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa. 
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poderão estar em questionamento de cada vez que a obra de um artista é apresentada 

neste espaço. Assim, este espaço expositivo transforma-se pela obra de cada artista, 

sobretudo se o questionamento artístico perante este espaço origina uma 

exposição/instalação cujas peças, em conjunto ou individualmente, põem questões ao 

observador. As convenções de montagem, se por um lado participam na literacia visual, 

por outro, mantêm o observador preparado dentro dos limites formulados pela 

convenção (as convenções retiram parte da surpresa). A instalação La totalidad 

imposible vai recuperar outras convenções (como, por exemplo, o Cabinet d’amateur 

do século XVI) e, com elas, abrir novamente à surpresa, ampliando um fundamental 

campo de expectativa.  

A disposição táctica das pinturas em La totalidad imposible procura iludir um 

corte alimentado pelas características arquitectónicas da sala de exposição. A 

representação nas pinturas é pré-determinada, pensada e pintada de acordo com o seu 

topos na parede. 

                                    

Imagem 2: Cena de interior #14 ou A partir do O Batoteiro de Georges de La Tour, 
(díptico), 2011, óleo s/tela, 29x29cm +29x29cm 

3       4  

Imagem 3: Natureza-morta #6 ou Interference still-life  
2011, óleo s/tela, 92x95cm 

Imagem 4: Natureza-morta #5 ou Interference still-life  
2011, óleo s/tela, 92x92cm 
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Pela particular e estratégica disposição, que combina a representação e a 

colocação das pinturas nas paredes da sala oito do IVAM, desestabiliza-se o ponto de 

vista «tradicional» do observador, cria-se um efeito de surpresa. A sugestão de corte 

vem, também, interrogar os lugares tidos como privilegiados para a colocação de 

pinturas no espaço museológico e, por outro lado, justificar, dentro de um consenso 

expositivo pré-regulado, a razão pela qual não se colocam pinturas nos cantos (imagens 

2 e 5) e nas esquinas das salas (imagens 3, 4 e 6).  

 

 

Imagem 5: Cena de interior #14 ou A partir do O Batoteiro de Georges de La Tour 
instalada na exposição La totalidad imposible 

 

 

Imagem 6: Natureza-morta #6 ou Interference still-life e Natureza-morta #5 ou Interference 
still-life instaladas na exposição La totalidad imposible 
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A sensação de «incompletude» da exposição é consequência da colocação 

específica desestabilizadora (de cada pintura) justamente pela sugestão de corte que se 

estabelece na simulação da fronteira chão/parede condicionadora da percepção 

horizontal/vertical, ou seja, pelo seu topos dentro de contexto particular de exposição 

que individua a colocação de cada pintura e, também, na rede de referências da própria 

figuração (porque é parte, fragmento de outra pintura em citação), como se irá 

desenvolver mais à frente. 

O posicionamento da pintura pode, em conjugação, partir do conceito de locus, 

termo latino que significa posição relativa (lugar, posição, local). A pintura quando se 

instala no espaço toma um lugar (neste sentido, este lugar tomado é destacado de todos 

os outros possíveis lugares pela própria presença da pintura). A presença pela instalação 

desta pintura, neste lugar escolhido, vai anular todos os outros como possibilidades de 

lugar. Desta maneira, é pela escolha, na eleição do locus (relativamente), que se dá uma 

performatividade: pela atribuição recíproca de uma carga, pintura e lugar deixam de ser 

de duas ordens distintas e passam a constituir-se como unidade. O locus é um termo 

que põe em relação comunidade e localidade. O museu, a galeria, o jardim, para dar 

alguns exemplos, relevam desta relação. O exemplo da exposição Nimium ne credere 

colori, no Museu de Évora aborda a instalação pictórica a partir do seu posicionamento 

relacional5

O topos determina-se por um sistema global de posicionamento onde duas 

coordenadas (latitude e longitude) indicam um ponto (especificam um topos); define-se 

pela linguagem topográfica.  

. A musealização (definida pelos profissionais do museu num conjunto de 

estratégias de apresentação das obras a um público não especialista) integra a instalação 

mas antes determina-lhe os contornos. As obras museológicas e as das instalações 

propostas por Nimium ne credere colori exemplificam como as propriedades plásticas 

de um espaço tornam patentes a sua transformação através da arte numa interacção 

entrópica. 

O locus implica uma relação experiencial e social e, por isso, todo o locus tem um 

topos na medida em que é determinável como ponto cartesiano. 

Ambos de ordem enunciativa: topos é o enunciado propriamente significante cujo 

significado advém pelo locus. Toda a questão da assunção do lugar de enunciação é 

construída a partir destes dois conceitos.  

                                                 
5 Exemplo desenvolvido no ponto 4. 
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Na exposição colectiva Paisagem in loco, concebida para o Centro Cultural 

Emmérico Nunes em Sines (patente ao público de 13 Fevereiro a 10 de Abril de 2010), 

a pintura intitulada 37º 57’18.32” N / 8º 52’03.30” W (imagem 7) faz a justaposição 

conceptual dos dois termos: locus e topos.  
 

 

 
Imagem 7: Vista da pintura 37º 57’18.32” N / 8º 52’03.30” W, instalada na Sala Emmérico 

Nunes. 
 

 

O título desta pintura convoca directamente as coordenadas (o topos) do Centro 

Cultural de Sines (o locus) e a representação pictórica propõe uma vista de satélite 

sobre a cidade onde, tal como num mapa, é possível fazer-se o reconhecimento 

relativamente aos lugares, embora sem a especificidade de uma representação 

propriamente linguística que sirva de garantia ao exercício (imagens 7 e 8).   
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Imagem 8: 37º 57’18.32” N / 8º 52’03.30” W, 2010, óleo s/ tela, 140x175cm 

 
 

A necessidade de especificar a posição de uma pintura é consequência de um 

questionamento sobre as convenções que regulam as apresentações expositivas. Como 

normas reguladoras, a função destas convenções é criar circuitos de leitura e 

visualização, percursos que pré-determinam a fruição do observador e, ao mesmo 

tempo, munidas de estratégias museológicas de apresentação das obras de arte (fichas 

técnicas, textos de carácter informativo e contextual), guiam conceptualmente (e a partir 

do discurso museológico) este observador na sua visita. Como paratexto da exposição 

estes dispositivos rodeiam a exposição e mantém relações de significação com essa 

mesma exposição (por exemplo: o título da exposição, o nome do espaço expositivo, o 

nome do autor, as fichas técnicas das peças, o catálogo).  

Convencionalmente, na disposição museológica, as pinturas são apresentadas a 

alturas especificadas (o eixo horizontal que as divide virtualmente deve coincidir com a 

altura dos olhos do observador padrão) e a distância que as separa determina-lhes a 

importância e coloca-as num quadro hierárquico. Estas convenções também se 

especificam num acordo com os objectos artísticos a apresentar (relevando períodos 

históricos, tipologias objectuais, temáticas, artistas) e ainda numa concordância com o 

próprio espaço que as dá a ver. A experiência de uma visita ao Museu Nacional de Arte 
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Antiga é distinta de uma visita ao Museu de Serralves (para dar dois exemplos 

nacionais), não só porque as obras de arte são de épocas diferentes mas, também, 

porque os edifícios, os percursos de fruição, as estratégias de montagem das obras e a 

informação disponível ao observador se distinguem na sua especificidade (embora 

tenham semelhanças estruturais). 

A especificidade da instalação pictórica joga com estas convenções: pode 

simplesmente aceitá-las numa convocação directa ou, como acontece no presente 

exemplo e em Nimium ne credere colori, utilizá-los de uma forma crítica.  

 

 
Imagem 9: Vista parcial da exposição/instalação La totalidad imposible 

 

La totalidad imposible intitula a exposição/instalação concebida para a sala oito, 

de exposições temporárias, do Instituto Valenciano de Arte Moderna (IVAM), em 

Valência, Espanha, exposta ao público entre 14 de Julho de 2011 e 11 de Setembro de 

2011. Constitui-se por cento e vinte cinco pinturas instaladas em relação umas com as 

outras, em pontos especificados a priori neste espaço expositivo. 
O conceito operativo desta instalação encontra-se na relação estabelecida entre a 

arquitectura (particularizada na sala oito) e o trabalho pictórico pensado e preparado 

dentro de uma lógica de instalação, onde as peças vão convocar diferentes inter-

relações.  
 

«Observando la obra de Rui Macedo descubrimos que el artista portugués 
pertenece a ese linaje de creadores con vocación romántica que se rebelan ante 
cualquier normativa que ahogue su libertad. En ese sentido, su discurso se aleja de 
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algunas reglas clásicas del arte como por ejemplo las tres unidades aristotélicas 
fundamentadas en la acción, el tiempo y el lugar6

 

».  

A sala oito tem características próprias. Por pertencer a um edifício de carácter 

institucional, com funções de museu de arte moderna e contemporânea, arquivo e 

biblioteca especializada em arte contemporânea, vai acumular funções e os seus 

visitantes têm já hábitos adquiridos de fruição e expectativas concretas relativamente ao 

que é aqui apresentado como programa de exposições. Também a morfologia desta sala 

se particulariza: a altura das paredes é a altura mínima convencionada para as divisões 

de uma habitação; um percurso e uma sala dentro desta sala são determinados por uma 

construção em forma de ‘U’, aberta para a entrada. A altura da parede é imprescindível 

na evocação do espaço habitado. Também o revestimento das paredes brancas com tinta 

vermelha, decisão determinante do artista, distancia este espaço dos outros, no mesmo 

edifício, e contribui para a sua aproximação afim ao espaço privado, propondo uma 

relação mais intimista com o observador. O formato deste interior arquitectónico e a sua 

contextualização no edifício são determinantes na escolha e concepção de um Cabinet 

d’amateur que estrutura a exposição na qualidade de arquitexto e segundo um modelo, 

um fazer-como, que se define como pastiche. Nas diversas pinturas que compõem La 

totalidad imposible participam regimes intertextuais específicos. Citação, auto-citação, 

apropriação e auto-apropriação, alusão e auto-alusão são tomadas como estratégias 

pictóricas de estilhaçamento da imagem. Esta dissimulação pictórica tem como 

referente os grandes géneros da história da pintura e constitui a arquitextualidade desta 

exposição, a saber (os que foram tomados na execução das peças de La totalidad 

imposible): a natureza-morta (nas suas variantes: a vanitas, o gabinete de curiosidades, a 

representação em trompe l´œil, os atributos dos Santos, as representações da botânica, 

de alimentos e animais de caça), a paisagem (marinha e campestre ambas de vocação 

romântica), a cena de interior (doméstica e privada ou de referência religiosa), o nú, o 

retrato, o auto-retrato e a máscara, a cena de história (com o monumento e memorial) e 

a cena religiosa. Esta escolha vai como que reposicionar o observador e a sua 

expectativa do museu actual, justamente porque há um exercício da ordem da ironia, 

onde o museu actual é dado como in-actual. 

                                                 
6 CASABÁN, Consuelo Císcar, Naturalezas abstraídas in Catálogo Rui Macedo – La totalidad 
imposible, Valência, edições IVAM, 2011, p. 7. 
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No universo das transposições, esta é a primeira de várias operações que 

particularizam a exposição e que fazem justiça à tese: a arte faz-se a partir de regimes 

de transposição.  

No caso da Pintura, um primeiro registo transpositivo dá-se no seu interior: a 

pintura convoca-se/evoca-se pela prática pictórica.  

 
«Cuando el arte deja de basar sus argumentos en los puros valores de la 

forma y logra desencastrar la circularidad de su propio lenguaje y abrirlo a la 
intemperie de la historia, de sus vientos oscuros y sus turbios, flujos, entonces sus 
pulcros recintos se ven saludablemente contaminados por figuras y discursos, 
textos, cuestiones y estadísticas provenientes de extramuros7

 
». 

 

Quando se fala em pintura evoca-se, inevitavelmente, a sua genealogia: 

conteúdos e composição da representação, posicionamento e organização específica das 

peças (colocadas em relação) podem convocar uma história (a sua) directamente e 

recorrendo aos regimes inter-textuais, ou indirectamente pelo apelo que cada pintura faz 

à Pintura como campo de criatividade. Desde o seu aparecimento, a pintura dá-se a ver 

através do suporte: da rocha paleolítica aos muros, da madeira retabular ao papel, do 

gesso dos frescos à tela. O suporte é fundamental, condição sine qua non. Se nos 

primeiros suportes o elemento enquadrador é a natureza (a gruta ou a pedra na margem 

do rio), depressa a função delimitadora fica a cargo da arquitectura (os templos, os 

palácios e as casas). A própria representação metamorfoseia-se segundo critérios que se 

desenvolvem no tempo: da marca distinta deixada pela palma da mão, das cenas de caça 

às panorâmicas narrativas emolduradas pela arquitectura, da pintura-janela portátil 

como intervenção decisiva da imaginação e da geometria, da experimentação até ao 

limite da própria representação e da consequente descoberta de outras formas do figural 

até à condição objectual da pintura que, depois, num movimento de regresso a si, se 

reinventa a questionar os seus limites. 

Em La totalidad imposible as transposições dão-se dentro dos regimes da 

citação (e através dela a paródia), da alusão, da mise en abyme e da auto-

referencialidade em articulação com a repetição e a mimésis. A definição de cada 

regime convocado será feita ao longo da dissertação, especificando cada um. 

                                                 
7 ESCOBAR, Ticio, El arte fuera de sí/ La irrepetible aparición de la distancia/ El marco incompleto, 
Valência, edições IVAM, 2009, p 84. 
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«Luego del largo predomínio moderno del significante, se produce una 
contraofensiva fuerte de los contenidos temáticos, discursivos e contextuales del 
arte. De golpe, las dimensiones semánticas y pragmáticas adquierem una 
presencia irrefutable, que ocurre en detrimento de la hegemonía del lenguaje: 
tanto las preguntas relativas à lo real de las cosas (el retorno ontológico) como a 
las condiciones de enunciación y recepción de la obra, a sus efectos sociales (el 
tema de la performatividad), colapsan la esfera del arte. En este sentido deben ser 
considerados la vuelta de las narrativas, las mezclas transdisciplinares, la 
irrupción  de los contextos sociales, la presencia asediante de realidades, o de 
espectros de realidades, que rondon los cotos, anteriormente fortificados del arte 
y se filtran en su interior promoviendo la implosión del baluarte.» 8

 
 

 

As condições de exposição da pintura – o entorno da obra – e as circunstâncias da 

sua enunciação são consideradas para criar uma determinada recepção da mesma. Na 

pintura há a considerar o ênfase na figuração, a coexistência de variadas técnicas, 

expressões e estilos da representação pictórica (alusão condensada a diferentes tempos 

da história da pintura identificáveis pela sua linguagem distintiva, pela marca de um 

outro pensar a pintura identificativo de um outro tempo, de outro modo de olhar a 

representação pictórica e através do que ela dá a ver - mas para lá da pura visibilidade - 

de evocar o espírito de outro tempo), a estetização de tudo o que nos rodeia (pela 

banalização das temáticas onde tudo e nada serve de modelo) e a manipulação na e pela 

representação do modelo (potenciadora de outras leituras a partir da pintura) 

estabelecem-se como premissas para a representação pictórica, na instauração de um 

espaço heterogéneo onde a incorporação dos fragmentos mantém reminiscências in-

alteradas9

Em La totalidad Imposible todas as pinturas expostas tomam os géneros clássicos 

da pintura como temática, facto sublinhado pela dupla intitulação de cada peça. A 

disposição estratégica das cento e vinte e cinco pinturas na sala de exposição 

proporciona uma visibilidade condicionada e condicionante segundo uma instalação site 

specific. José Maria Parreño, no texto de catálogo desta exposição/instalação, dirige-se 

assim ao leitor: 

 de diferentes origens, forçadas a fundir-se num todo, carregado de uma 

estranha familiaridade.  

                                                 
8 ESCOBAR, Ticio, El arte fuera de sí/ La irrepetible aparición de la distancia/ El marco incompleto, 
Valência, edições IVAM, 2009, p 84. 
 
9 Este «in» do termo «inalteradas» propõe-se no interior da alteração; é presença dentro, que faz parte ou 
pertence. Este «in» é o que se mantém igual dentro da alteração. 
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«Bienvenido, curioso visitante, a este semillero de la pintura. En estas 
paredes se ordena un banco de la pictodiversidad clásica, si se me permite esta 
fantasía conceptual. Aquí encontrarás cumplida muestra de los géneros de la 
pintura, pero más allá de ello, también de sus mañas y sus escrúpulos. Este título 
ciertamente resignado: La totalidad imposible, no es el de una enciclopedia del 
mundo, sino del caleidoscopio en cuyas facetas el mundo ha sido reflejado10

 

». 

 

Imagem 10: Vista com a pintura Cena de interior #17 ou A totalidade impossível instalada na 
entrada da sala da exposição/instalação La totalidad imposible  

 

 
Uma pintura pivot intitulada Cena de interior #17 ou A totalidade impossível 

(imagens 10 e 15) despoleta as relações inter-textuais da exposição. Sobre ela José 

Maria Parreño continua: 

 
 

«Hay un cuadro al que es forzoso referirse: lleva por título el mismo que la 
exposición y está colocado de forma que es el primero que vemos y el único que 
podemos contemplar aisladamente. En él aparecen algunos de los cuadros restantes, 
además de varios de esos elementos a los que me he referido. Todo ello distribuido 
en estancias que atisbamos a través de puertas entreabiertas (una composición que 
recuerda a las fotografías de casas de coleccionistas de Montserrat Soto). Ese mirar 
a través de una puerta fue un lugar común de la pintura holandesa del XVII, hasta 

                                                 
10 PARREÑO, José María, Una idea a simple vista, in Rui Macedo – La totalidad imposible, Valência, 
edições IVAM, 2011, p.19 . 
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el punto de recibir un nombre genérico. Las doorkijkje constituyen un recurso que 
naturaliza el formato rectangular del cuadro, excusando ese “recorte” ficticio de la 
realidad como escena de costumbres. Este es pues el linaje del cuadro de Macedo 
que comento, un gabinete de aficionado mirado a través de una puerta, cuyos 
cuadros son contemporáneos. Es decir, una especie de obra cumbre del manierismo 
postmoderno11

 

». 

Neste excerto «En él aparecen algunos de los cuadros restantes, además de varios 

de esos elementos a los que me he referido» José Maria Parreño toca num dos 

mecanismos conceptuais que põem em relação pinturas (na sua totalidade figural ou 

parcialmente apenas pela inclusão de um ou mais elementos). Trata-se da mise en 

abyme, mecanismo conceptual pertinente para uma pintura com posicionamento 

específico no espaço expositivo porque põe, aqui, pela representação pictórica, uma 

relação entre várias pinturas, quer através de um fragmento figurativo onde o pintor cita 

uma obra de sua autoria – ou porque o autor se cita, como acontece no auto-retrato 

(dupla citação). 

«Importada da heráldica por André Gide, a mise en abyme é um 

procedimento de duplicação que consiste em colocar a representação de uma figura no 

seio dela mesma»12

 De uma forma geral, todo o tipo de narrativa dentro da mesma narrativa é 

mise en abyme. Procura-se criar uma reciprocidade, não de relações da imagem com 

outras imagens (da pintura com outras pinturas) mas de relações da imagem consigo 

mesma («da pintura dentro da pintura»

 logo, é toda a incrustação que mantém uma relação de semelhança 

com a obra que a contém. En abyme está associado à ideia de vertigem, de perda de 

referência. Pode-se chamar obra «enquadradora» aquela que contém a imagem 

«enquadrada», que está, por sua vez, en abyme. A obra que está en abyme é uma obra 

gémea (participa do mesmo código genético), pois existe, no mínimo, uma parte da obra 

«enquadradora» que é transposta para o seu interior. 

13

                                                 
11 PARREÑO, José María, Una idea a simple vista, in Rui Macedo – La totalidad imposible, Valência, 
edições IVAM, 2011, p.21. 

). O desdobramento imagético propicia a ilusão 

de profundidade, de estar vertiginosamente em abismo. 

 
12 BABO, Maria Augusta, Invenzioni capricciose segundo Piranesi de Rui Macedo, in Rui Macedo – 
«Invenzioni capricciose» segundo Piranesi, Lisboa, Edições Opway, 2008, pag. 13. 
 
13 Remete-se para o ponto 4 ConTemplar ou a moldura como limite na análise da in-completude, onde 
o exercício parcelar e multiplicado da representação da moldura está, conceptualmente, en-abyme, ou 
seja, supõe uma repetição com a alteração de escala da representação. 
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Como mecanismo de duplicação interna, a mise en abyme é um procedimento 

estrutural válido para reflectir uma pintura ou parte de uma pintura. Instaura um eco 

visual e assim, um caminho para a desconstrução da pintura pela diminuição de escala 

até ao infinitamente pequeno.  

 

 

«A complexificação da mîse-en-abyme não se confina ao jogo da citação 
dentro de citação, mas alastra ao próprio jogo dos dispositivos: miniaturização, 
encaixe, reflexão, duplicação14

 
». 

 

Caracterizada como «imagem dentro da imagem» – aqui numa especificação da 

pintura dentro da pintura –, a mise en abyme é um recurso útil na obtenção de 

simultaneidades de pontos de vista no sentido de sublinhar o mesmo ponto de vista, que 

se torna outro a cada momento que se repete (e não no sentido cubista onde o 

importante é o «ver à volta») e oferece-se como caminho na tarefa de desconstrução na 

produção de jogos de espelhos dentro da pintura. Mas este reflexo, que surge pelo 

recurso de, pelo menos, um fragmento, não possui sempre o mesmo grau de analogia 

com a obra que o(s) inclui. Segundo  Lucien Dällenbach15

 

,  mise en abyme  é, portanto,  

todo  o fragmento que mantém uma relação de semelhança com a obra que o contém, 

funcionando como um reflexo e ficcionando a função do espelho: espelha a obra que o 

inclui. A título de exemplo veja-se as imagens 11, 12, 13 e 14, quatro pinturas  

integradas em La totalidad imposible e ainda as imagens 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 

igualmente. 

                                                 
14 BABO, Maria Augusta, Invenzioni capricciose segundo Piranesi de Rui Macedo, in Rui Macedo – 
«Invenzioni capricciose» segundo Piranesi, Lisboa, Edições Opway, 2008, pag. 17. 
 
15 DÄLLENBACH, Lucien, Le récite spéculaire. Essai sur la mise en abyme, Paris, éditions du Seuil, 
1977. 
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11  
 
 

12       13 
 
 

14 
 

Imagem 11: Cena de Interior #1 ou Sobre a completa incompletude da pintura,  
2009, óleo s/tela, 96x150cm  

Imagem 12: Cena de interior com Paisagem #1, 2008, óleo s/ tela, 110x136cm 
Imagem 13: Natureza-morta #3 ou Sobre a efemeridade da vida,  

2010, óleo s/tela, 95x83cm, óleo s/tela, 35x35cm 
Imagem 14: Natureza-morta #9, 2011, óleo s/tela, 35x35cm        
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«[A mise en abyme] poderá formular-se como um qualquer enclave que 
mantenha uma relação de semelhança com a obra que o contém. Assim, nesta 
figura que desenha, por reflexo, a cena, na própria cena que a contém, forma-se 
uma topologia de espaços repetidos e encaixados. Este procedimento é triplo, do 
ponto de vista dos dispositivos que utiliza, já que exige, ao mesmo tempo, uma 
duplicação – a cena e a sua representação (ou a representação da representação); 
uma reflexão, porque se trata do mesmo, da instauração da semelhança; e ainda, de 
uma miniaturização, na medida em que o abismo é também o encaixe infinito da 
representação no interior da própria representação, o que desloca, desde logo, o 
tema da representação para passar a focar o próprio espaço – topos – da 
representação como o motivo principal do fazer e que redunda numa diluição da 
própria representação. Portanto, o interessante a sublinhar é que, a duplicação em 
abismo acaba por deslocar sempre a questão do objecto ou tema para a questão da 
obra e do próprio fazer. O motivo é como que afectado por essa situação de 
deslocamento que o encaixe proporciona, até ao infinito. A técnica da mise en 
abyme instala, pois, a problemática da obra no seio da obra16

 
». 

 

 

Imagem 15: Cena de interior #17 ou A totalidade impossível 2011, óleo s/tela, 200x400cm 

16          17 

Imagem 16: Cena de interior #2 ou A partir de A Natividade de Georges de La Tour  
2011, óleo s/tela, 105x95cm 

Imagem 17: Vanitas #8 ou Variações de (a)simetria sobre o tema da Borboleta  
2011, óleo s/tela, 170x170cm 

                                                 
16 BABO, Maria Augusta, Invenzioni capricciose segundo Piranesi de Rui Macedo, in Rui Macedo – 
«Invenzioni capricciose» segundo Piranesi, Lisboa, Edições Opway, 2008, pag. 13. 
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18        19 

 

 

20              21 

 
 
 

22                                                                       23 
     

Imagem 18: Auto-retrato # 10, 2005, óleo s/tela emoldurada, 50x50cm + Pastel seco s/papel 
emoldurado, 25x25cm 

Imagem 19: A vertigem, 2011, óleo s/tela, 170x170cm 
Imagem 20: Paisagem #19 ou O cais, 2011, óleo s/tela, 120x120cm 

Imagem 21: Paisagem #9 ou  A Primavera, 2011, óleo s/tela, 95x92cm 
Imagem 22: Paisagem #11 ou O gato na Primavera, 2011, óleo s/tela, 50x50cm 
Imagem 23: Natureza morta #7 ou A bola tricolor, 2011, óleo s/tela, 50x28cm 



 24 

As repetições que estruturam o mise en abyme são percepcionadas num exercício 

de reconhecimento do todo figurado em Cena de interior #17 ou A totalidade impossível 

(imagem 15) ou de apenas algumas partes dessa figuração, em elementos nomeáveis: o 

padrão geométrico (imagens 16 e 20), as duas pinturas que compõem a obra intitulada 

Auto-retrato # 10 (imagem 18), o céu com nuvens (imagem 20), a pintura intitulada 

Vanitas #8 ou Variações de (a)simetria sobre o tema da Borboleta (imagem 17), a bola-

tricolor (imagem 23), a pintura intitulada A vertigem (imagem 19), entre muitos outros 

elementos. A repetição estrutural (da composição como arquitexto, por exemplo) 

tendem a tornar-se imperceptíveis, mas a repetição de um pormenor, de um tema(s) ou 

figura(s) (Leitmotiv), ou mesmo de vários pequenos temas ou figuras vai também 

estruturar e unificar uma ou várias pinturas (relativamente) porque se colocam em 

articulação visível. Para o dizer nas palavras de René Passeron, que entende a 

«repetição estrutural» como uma repetição interna à obra: 

 

«L’analyse structurale de l’œuvre, quand elle fait apparaître des effets 
répétitifs plus ou moins délibérés, ouvre la porte à une esthétique de la répétition, 
esthétique liée à la conception et à la prévision des effets souhaités, plutôt qu’à la 
pratique, intégrée ou non, d’une répétition instauratrice 17

 
». 

No ensaio Poïétique et Répétition, patente na compilação Création et 

Répétition, dirigida pelo mesmo autor, são quatro as tipologias identificadas  para além 

da «repetição estrutural». No grau zero da poiética, ou seja, sem um sentido criativo de 

facto, está a «estéril» definida como ritualização do gesto repetitivo em automatismo; se 

o exercício ritual é penitente e logo está liberto de toda a indiferença denomina-se 

repetição «ascética»; se exige uma técnica (como a prática instrumental) é «integrada»; a 

«repetição antes» é todo o gesto repetitivo necessário que prepara a produção da pintura: 

de cada vez que se repete, repete-se para um aperfeiçoamento.  

A citação em mise en abyme de outros autores e/ou do mesmo foca 

precisamente uma semelhança (e não uma igualdade). A repetição é um mecanismo de 

reprodução do mesmo até ficar outro. O «mais um» tem uma dimensão outra 

relativamente ao primeiro. Se o «primeiro» é novidade (origem, modelo), a repetição é o 

reconhecimento do «primeiro»: o mesmo é já outro. «Repetir, repetir até ficar diferente; 

repetir é um dom de estilo18

                                                 
17 PASSERON, René, Création et Répétition, Paris, ed. Clancier-Guenaud, 1982, p.11. 

». 

 
18 BARROS, Manoel de, O livro das Ignorãças Rio de Janeiro/São Paulo, Ed. Record, 2004. 
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Na repetição, como mecanismo criativo, está contido o segredo do diferente 

e, contrariamente ao que Platão defende (designadamente na sua teoria e no seu 

julgamento sobre as imagens), esta diferença (instauradora do ritmo, por exemplo) não 

tem que ter uma carga negativa, bem pelo contrário.  

 

«No movimento infinito da semelhança da semelhança degradada, de cópia 
em cópia, atingimos este ponto em que tudo muda de natureza, em que a própria 
cópia se reverte em simulacro, em que a semelhança, em que a imitação espiritual, 
enfim, dá lugar à repetição19

 
». 

 
Pela repetição, dentro da pintura, apela-se ao exercício do reconhecimento. O 

observador tem que recorrer à memória: reconhece o que já se viu (num passado que 

pode implicar o imediatamente antes) e, neste exercício, apreende as teias de relações 

visuais.  

No caso da pintura site-specific, a sequência ordenada das pinturas, a sua 

organização compositiva (da pintura e /ou fragmentos repetitivos) e o posicionamento no 

lugar onde se instala recorrem à repetição para, paradoxalmente, alimentar as diferenças 

entre pinturas (sobretudo entre as suas posições: rente ao tecto ou junto ao solo, num 

canto ou numa esquina, entre outros exemplos). Do ponto de vista de quem frui, estas 

pinturas são referentes (na relação com as restantes) e fazem referências (como origem) 

propondo uma ordem de sucessão (e por vezes de visionamento). Esta ordenação 

(origem, primeira repetição, segunda repetição, …) parece mostrar, por coincidência, a 

própria ordem do fazer das pinturas mas pode, também, ser um resultado fictício dessa 

ordenação, desse encadeamento de referências: como todas as pinturas são pintadas em 

simultaneidade, os mesmos referentes e referências são tomados como modelos para 

todo o conjunto de pinturas, que põem em articulação os mesmos mecanismos de 

transposição. Também o espaço onde se instalam é determinante nesta concepção (pelas 

dimensões e morfologia) pois permite realçar concordâncias formais. A encenação da 

repetição, através da montagem das pinturas no seu lugar (pré-estabelecido) estrutura um 

sentido de unidade (expositiva) porque faz reconhecer elementos e fragmentos 

semelhantes ou vindos de uma mesma fonte que, a pretexto de um tratamento pictórico e 

instalativo, estabelecem paralelismos de visualidade patenteando, também, a visualidade 

do modus operandi.  
                                                 
19 DELEUZE, Gilles, Diferença e Repetição, trad. Luiz Orlandi e Roberto Machado, Lisboa, Relógio 
d’Água, 2000, p.223. 
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«A representação, vulgarmente entendida como uma operação de imitação 
do representado, no sentido de cópia, reduplicação ou reprodução do real é, ainda 
hoje, uma directiva que o senso comum impõe à visibilidade da obra e que suscita, 
desde logo, vários equívocos. A duplicação, não podendo coincidir com o real 
como origem, será inevitavelmente votada ao insucesso dado que ela será sempre 
incapaz de competir com o modelo e muito menos de passar por ele. Foi assim que 
a representação acabou por ser uma actividade censurada, ao longo da história, o 
que, para tal, muito contribuiu Platão. Acontece, porém, que a mimésis, não como 
acto de imitação mas enquanto operação de representação, é uma actividade 
eminentemente criativa e criadora que não só exige um fazer – um poïen – como 
exige ainda um olhar, uma receptividade capaz de suscitar prazer – o prazer do 
reconhecimento, que advém da inteligibilidade do que separa o representante do 
representado. A representação, distanciando ou ausentando o representado do 
representante constitui e constitui-se assim num espaço próprio, um lugar 
específico de visibilidade, de enfoque do real por onde se constrói o sentido. 
Torna-se um acto de investimento significante. É nessa distância entre marca e 
aquilo de que é marca que é possível instaurar-se significação20

 
». 

A teoria da representação estrutura-se a partir da semelhança. A 

representação (imagética) funciona numa relação de semelhança relativamente ao 

referente: o referente é uma realidade trabalhada, re-apresentada. O «semelhante» não 

coincide com «aquilo a que se assemelha». Entre ambos instaura-se uma distância que 

é produtora de significação. A imitação vem demonstrar que a representação do real 

nunca é directa, quer dizer, é sempre mediada pelo legado (ou conjunto de 

procedimentos, nos quais se insere por exemplo, modelos, cânones, métodos) da 

representação.  

A mimésis, tal como Platão a pensou, tem um sentido negativo e, por isso, a 

imitação (como uma tradução de mimésis) foi vista como uma falsificação. Porque a 

representação pictórica imita, simula e exerce uma ilusão (trompe l’œil), é tida como 

cópia da cópia. A questão platónica sobre a Imagem (no encadeamento: Ideia, cópia, 

múltiplo) reforça a alteração da origem em «outras coisas», pela repetição enquanto 

mimésis; concebe a pintura como uma realidade falsa, como uma imitação. Segundo 

Platão existe a repetição da Ideia e a repetição da repetição da Ideia. Estando esta 

última mais mediada, está também mais afastada da origem como Ideia. A Ideia 

coincide com a origem e passa, pela sua repetição, a ser outra coisa – porque deixa de 

ser origem e na sua semelhança com a origem é já «outra coisa». 

Embora a posição platónica sobre a imitação arraste um legado negativo de 

desconfiança, Maria Augusta Babo (acima citada) explica que não é pelo «acto de 

                                                 
20 BABO, Maria Augusta, Figurações ou Diálogos da Pintura para a escrita, Almada, Casa da Cerca/ 
Centro de Arte Contemporânea, ed. Câmara Municipal de Almada, 1997, pp.11-13. 
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imitação mas enquanto operação de representação» que a mimésis assume funções em 

direcção ao conhecimento. Assim, e em defesa do conceito de mimésis aristotélica21

Em termos conceptuais, a repetição simples ou estruturada pela mise en abyme e a 

mise-en-scène sustentam conteúdos imagéticos e propõem jogos de reconhecimento 

entre as várias pinturas que constituem a exposição La totalidad imposible. Mas, da 

mesma maneira, também por via da história da pintura, cujos testemunhos põem em 

evidência o recurso à citação, estão patentes (e logo passíveis de reconhecimento) os 

esquemas, as figuras e/ou as composições referenciais. Estas estratégias pictóricas inter-

textuais, juntamente com as que J. M. Parreño designa no próximo excerto são, pelo seu 

uso recorrente por artistas que ainda estão activos, definidoras de um pensamento e 

acção que se denominou de pós-moderno:  

, é 

nesta operação que assenta o poïen pictórico: a mimésis como elaboração e recriação, é 

um gesto eminentemente criativo, onde a repetição é um mecanismo de instauração de 

sentido, de produção de significado, dentro da representação pictórica.  

 

«... no tenemos más remedio que contemplar los cuadros de Rui Macedo como una 
exposición o instalación metapictórica, que revisita los géneros tradicionales de la 
pintura ya veremos con que intenciones. Constituye además un despliegue de 
recursos –estrategias es el término al uso– típicamente postmodernos: convierte al 
museo en su musa, retoma la figuración, muestra la inestabilidad de los 
significados de la imagen, tergiversa o usurpa los códigos de representación, 
practica el eclecticismo de los estilos, la intertextualidad, la cita, el pastiche… y 
como colofón, se da por título La totalidad incompleta, es decir, renuncia 
explícitamente a cualquier absoluto22

 
». 

O objectivo conceptual e principal desta instalação – problematizar a falta: pela 

sua sugestão, pelo pressuposto e pelo incompleto – é acentuado pela repetição da 

representação da moldura (repetição que se torna dispositivo pictórico como se pode 

confirmar no ponto 4). A sua representação repetitiva (em termos conceptuais) e em 

trompe l’œil em termos técnicos e formais torna-a patente como uma (quasi) presença: 

para instaurar a separação (a vários níveis). Na sua génese, a moldura é a separação em 

si, o lugar que limita ou delimita (o sagrado), que chama a si (pelo enquadrar) o lugar da 

                                                 
21 ARISTÓTELES, A poética, tradução, prefácio,introdução, comentário e apêndices de Eudoro de Sousa, 
5 ed. [S.l], Imprensa Nacional, casa da Moeda, 1998. 
 
22 PARREÑO, José María, Una idea a simple vista, in Rui Macedo – La totalidad imposible, Valência, 
edições IVAM, 2011, p.19. 
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obra acabada, inteira, integra. Algumas das peças «emolduradas» vêm sublinhar, na 

instalação, campos de oposição: todo/fragmento, centrado/deslocado, 

equilíbrio/desequilíbrio, completo/incompleto, limitado/infinito, como explicita a 

imagem 24.  

 

               

 

 

 

 

Imagem 24: Simulação do esquema da disposição relativa de quatro pinturas em La totalidad 
imposible  

 

Maria Augusta Babo no texto do catálogo da exposição Invenzioni Capricciose 

segundo Piranesi, ao referir-se à exposição, contextualiza-a dentro das mesmas 

premissas que regem La totalidad imposible: 

 

«(...) todo o espaço da exposição é ele também convocado a participar na leitura 
global da obra, numa dimensão holística que envolve o própria galeria como espaço 
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de imersão do espectador, o qual, uma vez mais, é convidado a mergulhar dentro do 
espaço pictórico, perdendo “o pé”, isto é, o lugar seguro da observação; daí a 
vertigem, o abismo, a perturbação visual que pode ir até à própria náusea física, 
provocada não por um qualquer motivo obs-ceno mas por um excesso de cena23

 

». 

Há, nesta exposição, uma deliberada intenção em desestabilizar24

                                                 
23 BABO, Maria Augusta, Invenzioni Capricciose de Piranesi de Rui Macedo, in Rui Macedo – 
Invenzioni Capricciose segundo Piranesi, Cascais, edições OPWAY, 2008, p. 18. 

 (imagens 

25 e 26) o lugar habitualmente adoptado pelo observador perante uma exposição de 

pintura num contexto museológico, ou seja, questionar essa coordenada convencionada 

de fruição da pintura, essa previsível disposição na parede, adequada à estratégia 

específica de composição pictórica renascentista – com um ou dois pontos de fuga 

alinhados pelo olhar do observador – para melhor accionar os pressupostos da pintura-

janela que, no último século, visa a comodidade do observador. Também a intitulação 

genérica da exposição/instalação apoia a sugestão de incompletude, estratégia 

fundamental para designar uma abertura. A representação pictórica fragmentária é 

alimentada pela representação de algumas molduras incompletas (imagens 25, 26, 27 e 

28) mas que se pressupõem completas (do ponto de vista do observados). A moldura, 

como delimitação, afirma o todo no seu interior. É um halo incorruptível e vai 

sustentar, no horizonte de expectativa do observador perante a representação parcial da 

moldura, a sugestão de infinitude, na medida em que este observador é levado a 

completar a pintura no plano do imaginário porque está pressupostamente inteira 

(conforme será analisada no ponto 5). A moldura jamais é incompleta (os nossos 

arquétipos ou aspectos esquemáticos de configuração são irrefutáveis) mas a sua 

representação parcial põe em questionamento a sua fragmentação (formalizada em 

termos pictóricos), como figura representada dentro da ordem da incompletude, ou 

seja, que designa uma abertura. Contudo, não se pode considerar uma pintura 

incompleta pelo facto de fragmentar ou parcelar a representação da moldura (da 

moldura ou de qualquer outra figura representada) – como tantos críticos fizeram no 

passado ao contrariar os artistas que assumiram as suas obras como terminadas dentro 

destes critérios (a saber: incompletude, fragmento, fissura). A pintura define-se aqui a 

partir da incompletude do representado (como acontece com a moldura), mesmo 

 
24 Por regra, as convenções de museabilização procuram colocar o observador numa posição de conforto. 
A fruição deve ser feita nesta ambiência onde é exigido um esforço mínimo a quem frui: as obras estão à 
altura dos olhos do observador, os percursos são planeados para que não hajam dúvidas na direcção a 
tomar, entre muitos outros exemplos que se combinam para não comprometer a fruição. O observador 
deverá sentir-se confortável durante a sua visita ao museu pois tudo é construído em função dele. 
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quando esta incompletude se duplica; quando ao representado parece faltar qualquer 

coisa (há um pressuposto) e esta falta é visivelmente da ordem do inacabado ou da 

ordem da carência, e/ou quando o(s) limite(s) físico(s) da pintura vão sugerir um corte 

na representação, retirando-lhe uma parte (imagem 25). Fazer coincidir os limites 

físicos da pintura com o corte simulado pela representação é estratégia de sugestão de 

incompletude, mas não é suficiente no garante desta in-completude pictórica: os 

paradigmas desta exposição sustentam-se justamente  na completa incompletude da 

pintura.  

 

 

Imagem 25: Cena de Interior #1 ou Sobre a completa incompletude da pintura  
2009, óleo s/tela, 96x150cm 

 

Também a deslocação do objecto pictórico (relativamente às convenções de 

montagem museológica) na parede onde se instala pode ser uma estratégia para 

sublinhar a incompletude parcial da representação. O paradigma contemporâneo regula 

a disposição de pinturas no espaço expositivo tendo em consideração a altura padrão do 

observador e as dimensões da pintura. Alinhada a um metro e meio de altura do solo e 

distanciada das restantes peças em exposição, planeia-se a fruição da pintura sem 

interferências visuais, encena-se uma importância pela distância a que está das outras 

pinturas (encenação da ordem da manipulação: entre outras coisas, da aura). A 

estratégia de descentralização da obra na parede expositiva, bem como a acumulação de 
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peças num ambiente anti-hierarquico25

 

, vai tomar como referência o Cabinet d’amateur 

seiscentista recuperando não só uma disposição por acumulação na apresentação das 

várias peças, como na alusão à própria representação pictórica de que Cabinet 

d’amateur se torna título genérico – como classificação que vai agrupar, dentro de um 

género da pintura, uma tipologia representacional (imagens 26, 27 e 28). 

 

Imagem 26: Vista parcial da exposição/instalação La totalidad imposible  

 

                                                 
25 Todas as peças têm a mesma importância, excepto a que toma o nome da exposição. A esta pintura 
acrescenta-se a carga da intitulação (repete-se o nome no título da exposição) e, porque se apresenta 
separada na sala dentro da sala, num isolamento relativamente a todas as outras pinturas da instalação, é-
lhe atribuída uma importância extra.  
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Imagem 27: Vista parcial da exposição/instalação La totalidad imposible  

«Macedo utiliza la historia del arte como materia prima de sus cuadros, los 
ha recortado como piezas de collage o ha pintado encima. Lo ha hecho con enorme 
frescura e inventiva, dejándose llevar por sus gustos, con humor e irreverencia. 
Como si se tratara de un pintor au plein air, pero siendo este el aire 
cuidadosamente regulado del museo. Pintor al aire libre, aunque éste sea el del la 
cultura convertida en segunda naturaleza26

 

». 

O corte (ou a sua sugestão) e a deslocação das pinturas instaladas nas paredes da 

sala de exposição, são aqui, definidores de um lugar – outro – de visualização e 

propõem outros discursos, outras leituras para além das já existentes no contexto 

museológico e nos circuitos próprios da arte. 

 

 

 

                                                 
26 PARREÑO, José María, Una idea a simple vista, in Rui Macedo – La totalidad imposible, Valência, 
edições IVAM, 2011, p.21. 
 



 33 

 

Imagem 28: Vista parcial da exposição/instalação La totalidad imposible  
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3 «IN ADVANCE OF» 
 

 
 

 
Imagem 29: «In advance of» São Sebastião chorado por Santa Irene de Georges de La Tour, 

158x130 cm, óleo sobre tela, 2007 
 

 

 
Imagem 30: Georges de La Tour, São Sebastião chorado por Santa Irene, c. 1633-1643, óleo 

s/tela, 158x130cm, Gemäldegalerie, Berlim, Alemanha 
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Embora não incidindo sobre a pintura de disposição específica no espaço de 

exposição, «In advance of» (presente ao público de Novembro de 2007 a Janeiro de 

2008 na Galeria ArtForm no Estoril) problematiza o conceito «fora de campo», questão 

simétrica à que determina o exemplo anterior, La totalidad imposible, e que tem vindo a 

ser determinante (para mim) no problema da pintura com posicionamento específico no 

espaço expositivo. Dentro e fora de campo são aqui determinados através do regime da 

citação.  

A citação é uma designação que vem da teoria literária (e do seu edifício 

teórico). A pintura que recorre à citação encontra-se no limiar de vários sistemas 

significantes. Evoca a sua própria história, da qual cita géneros, meios, temas e 

técnicas, com fim à descontextualização, abrindo uma anomalia espacio-temporal. 

Segundo este conceito, a história da arte constitui-se como «o» enunciado da própria 

prática pictórica e esta passa a formular-se e a participar numa rede encadeada de 

referências associadas ao contexto primeiro (ou de origem) permitindo uma 

convivência estranhamente familiar dos tempos pela articulação dos géneros e dos 

signos. A refiguração do passado no presente compacta dois tempos pela constituição 

de um tempo pictórico próprio que se denomina anamnésico. Na citação, há lugar para 

um processo de retorno, uma superação da distância pela apropriação. Distância 

temporal das representações que é condensada pelo meio específico da pintura.  

Dentro dos regimes intertextuais, a citação define a transposição de um 

fragmento de uma obra para o inserir numa outra obra (já a imitação remete para a 

totalidade: a obra é transposta como um todo). O seu trabalho de excisão e 

(re)combinação é uma tarefa de (re)corte e colagem, justamente porque a extracção do 

fragmento é o que estrutura a citação. Supõe, então, uma relação de co-presença de 

duas ou mais obras e a alteração do fragmento citado, da sua significação, a partir do 

grau zero, pela re-contextualização. A citação pura é o grau zero das transposições.  

Quando o fragmento se distancia do grau zero deixa de ser citação (porque vai 

comprometer a sua função referencial relativamente à obra de origem). Trata-se então 

de uma transposição como caso de renovação de sentido e entra, assim, num outro 

regime da intertextualidade, a saber, o poético (oposto ao regime da citação): nos 

antípodas do regime da autoridade, o fragmento abre o campo da recriação na obra de 

chegada. Se o fragmento entra na dimensão da repetição pelo exercício da cópia (de 

onde nasce uma teoria da imitação) ainda é citação propriamente dita mas permite 
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alterar sentidos na medida em que funda um espaçamento entre o que é modelo e o que 

é cópia. 

A transposição do fragmento pode também transfigurar-se especificamente na 

paródia, que se define no exercício de uma poética da ironia, pela instauração de um 

sentido contrário (que nega, vai contra o sentido primeiro) para provocar o riso através 

de elementos figurativos ou simbólicos. Em exemplo um caso onde a citação é 

recontextualizada dando origem a sentidos novos – aqui a ironia do peso da própria 

pintura (imagem 31). 

 
Imagem 31: Magnum opus or After Caravaggio and Anton Van Dijck, 2010 

 30x22cm + 58x52cm + 27x19cm, óleo s/tela. Obra instalada na exposição colectiva Artistes 
Portugais, Corporation Culturelle de Shawinigan, Quebec, Canadá, Fevereiro de 2011 

 
 

«A citação funciona ainda como uma variante dos jogos de apropriação 
que aqui se experimentam. A citação releva também, num certo ponto de vista, de 
um fazer fragmentário e fragmentado – em patchwork – que executa a cisão de um 
elemento do seu contexto de origem (…) para o reinserir num contexto próprio, ele 
também complexificado. É que esse “texto” ou textura contemporânea, é já ela, 
citação do próprio, quando recorre à repetição de motivos pintados em obras suas, 
mas anteriores27

 
». 

 
O tríptico que constitui a peça Magnum opus or After Caravaggio and Anton 

Van Dijck é uma metáfora sobre o peso da Pintura como disciplina, cuja história e 

                                                 
27 BABO, Maria Augusta, Invenzioni capricciose segundo Piranesi de Rui Macedo, in Rui Macedo – 
«Invenzioni capricciose» segundo Piranesi, Lisboa, Edições Opway, 2008, pag. 17. 
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ídolos estão sempre no horizonte da memória tanto do observador como do pintor. A 

peça cita uma figura de Crucifixion of Saint Peter (imagem 32) e outra figura de St 

Augustine in ecstasy (imagem 33).  

 

 
Imagem 32: Caravaggio: Crucifixion of Saint Peter, 1601 

 óleo s/tela, Cersi Chapel Santa Maria del Popolo, Roma, Itália 
 

 

33    33a 

Imagem 33: Anton Van Dijck: St Augustine in ecstasy 
 390x225cm, óleo s/tela, Koninklijk Museum, Antuérpia 

Imagem 33 a: pormenor citado 
 

As três pinturas constituintes da peça Magnum opus or After Caravaggio and 

Anton Van Dijck (imagem 31) são agrupadas por uma ligação invisível: a corda lê-se 

através da parede, para além dos limites da tela, no lugar onde, de facto, já não há 

representação – a extensão imaginária do pictural une as pinturas e estabelece-lhes uma 

ordem, uma conexão e, senão um significado, pelo menos um sentido. A pintura da 
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esquerda toma como modelo o lado inverso (avesso) da pintura colocada à direita. Dá a 

ver, pela representação, não o que está acessível ao olhar do observador 

(convencionalmente) mas o que se esconde no seu verso: o lado que torna patente a 

assinatura do pintor. A imagem dá enfoque à assinatura e à data de execução (o ano) 

para representar/encenar Hic, ergo, sum: eu, aqui e agora, definidores da autoria. Neste 

sentido, paralelamente aos outros autores, faz-se uma auto-citação: o pintor referencia-

se através da re-apresentação pictórica da sua assinatura.  

O regime da auto-citação que interessa a este estudo contempla tanto o auto-

retrato como a obra pictórica própria.  

Na série dos auto-retratos – o retrato que o pintor pinta tomando-se como 

modelo (imagem 34), as pinturas apresentam-se como um somatório de várias imagens 

auto referentes que se cruzam, justapõem, fundem, entrelaçam, misturam e sobrepõem 

para fundar uma representação heterogénea. Para isso toma como conceito estruturante 

a mise en abyme e, assim, permite-se repetir obras dentro de obras (imagens 35, 36, 37, 

38 e 39). É neste ponto que se alarga e explicita o regime auto-referencial aqui em 

análise. 

Este movimento entrópico (a pintura dentro da pintura), auto-referente, 

relaciona imageticamente obras produzidas em tempos cronológicos distintos ao 

estabelecer relações de proximidade, de repetição e/ou serialidade justamente porque 

o(s) fragmento(s) ou o todo (que sofrem  um deslocamento contextual pelo «corte e 

cola») passam a constituir-se como pontos referenciais entre as várias pinturas do 

mesmo autor. Ao sublinhar um «uso» partilhado destes fragmentos ou, melhor dizendo, 

na comunhão parcelar de referências, as várias pinturas constituem um espaço 

homogéneo,  exactamente no topos representacional onde o fragmento  se dá a ver, e 

esta repetição é convocadora da função pintor (num paralelo com a função autor, tal 

como foi definida por Michael Foucault28

                                                 
28 FOUCAULT, Michael, O que é um autor, trad. António Fernando Cascais e Eduardo Cordeiro, Lisboa, 
editora Vega, col. Passagens, 2002. Este exercício inaugura uma discursividade própria. 

). Por outro lado, a re-apresentação do(s) 

fragmentos(s) numa nova pintura - onde está em relação com outros conteúdos figurais 

- torna patente os interesses (e os questionamentos) do pintor ao longo do tempo, 

sobretudo quando os fragmentos continuamente recuperados são distintivos desta ou 

daquela série em particular, produzida segundo uma técnica e um tema, numa equação 

temporal. 
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Imagem 34: instalação da peça Auto-retrato, 2011, óleo s/ tela, dimensões variáveis. Exemplo 

em que a auto-representação se alia à representação em abismo. 
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Imagem 35: Sobre o exercício de Mise en abîme #1, 2010, óleo s/tela, 155x155cm 

 

 

 

35    36   37  
 

Imagem 36: A vertigem ou Sobre o exercício de Mise en abyme , 2005, óleo s/tela, 70x170cm 
Imagem 37: Cena de interior com Paisagem #1 ou Sobre o exercício de Mise en abyme #5, 

2010, óleo s/tela, 110x136cm 
Imagem 38: Sobre o exercício de Mise en abyme #2, 2009, óleo s/tela, 89x89cm 

Exemplo onde a auto-representação está ausente. A auto-referência faz-se pelo exercício da 
repetição em mise en abyme da obra na obra, em sucessivas convocações.  
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Imagem 39: Vista parcial da instalação to enlace integrada na exposição individual Puzzle this 
– to enfold, to enlace. Fundação D. Luís I, Cascais, Abril de 2010. Da esquerda para a direita: 
Cena de interior com Paisagem #1 ou Sobre o exercício de Mise en abyme #5, 2010, óleo 
s/tela, 110x136cm; Sobre o exercício de Mise en abîme #1, 2010, óleo s/tela, 155x155cm; 

Sobre o exercício de Mise en abîme #2, 2009, óleo s/tela, 89x89cm 
 

Todo este trabalho de auto-citação comporta, também, um exercício de 

anamnese pela evocação feita num movimento que traz para o presente, o passado. 

Assim o mecanismo da auto-citação vai permitir integrar modos diversos de pintar do 

mesmo pintor – que, neste exemplo, resgata técnicas de pintura «à maneira de outros 

autores» noutras épocas da história da arte para, neste movimento, actualizar conceitos e 

preocupações estéticas e estilísticas. 

Retoma-se o regime da citação para focar o fragmento. A citação refere-se 

sempre ao fragmento, na medida em que é pelo fragmento que se fazem as 

transposições dentro deste regime. Concebido como (in)completo (completo na sua 

incompletude), o fragmento convoca a obra de origem (referencial) pela sua falta – 

como aquilo que falta ao fragmento (imagens 39 e 40). 

 

Imagem 40a: Jan Both, c.1645-50 An 
Italianate Landscape with Travelers on a 
Path, Johnny van Haeften, Ltd., Londres, 
Inglaterra 
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Imagem 40 (à esquerda): Zoom in #3, 2010, óleo s/ tela, 60x73cm 

Imagem 41 (à direita): After a landscape by Jan Both, 2010, óleo s/ tela, 120x150cm 
 

 

 O fragmento pictórico aqui em análise é relativo ao figural (pertence à ordem da 

representação pela pintura) e a sua transposição propõe-se como uma possibilidade 

criativa, poética e uma opção autoral. Uma representação onde parecem «faltar» partes 

simula uma fragmentação e uma incompletude, excepto quando esta fragmentação e 

ausência se impõem como escolhas autorais e se justificam pelo posicionamento da peça 

no lugar (numa adequação que fundamenta a relação da pintura com a morfologia 

arquitectónica do lugar onde se instala). Ainda assim, a pintura aponta sempre esta 

ausência sublinhada pelo recurso à fragmentação, justamente porque nela se encerra a 

memória do inteiro (de um todo convocado pelo fragmento). É com base nesta memória 

que se torna possível pensar a completude do fragmento como extensão infinita do 

imaginário. É também o que torna eficaz a exposição desta pintura (imagem 42), 

segundo uma apresentação que considera o branco da parede como extensão do 

pictórico (extensão para a completude). Paradoxalmente, é através da incompletude da 

sua forma (finita) que o fragmento abre para o infinito, porque o observador tende a 

completar no plano do imaginário o que se representa (apenas) de forma parcelar (esta 

completude imaginária é sem fim).   

O fragmento é inteiro em si mesmo (é uma formulação finita). Contudo, na 

articulação entre pinturas de uma mesma obra (várias peças a constituir uma unidade), 

pode estabelecer-se uma ligação visual entre elementos que se repetem ou simulam 

continuar-se. Pela representação repetitiva de um elemento (fragmento citado) sugere-se 
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um continuum que escapa ao visível, no intervalo «vazio» entre as peças, no lugar para 

o imaginário (imagens 31 e 42). 

 

 
 

Imagem 42: Invisible link or After Caravaggio and Bronzino, 2010, óleo s/ tela, 37x33cm +  
50x28cm + 55x68cm + 25x31cm. 

Obra instalada na exposição colectiva Artistes Portugais, Corporation Culturelle de 
Shawinigan, Quebec, Canadá, Fevereiro de 2011 

 
 

No conjunto de pinturas, o traço vermelho assume uma função aglutinante que põe 

em aberto a possibilidade da sua continuidade entre as pinturas, como pressuposto. Em 

Invisible link or After Caravaggio and Bronzino exibida na imagem 42, a linha 

vermelha é tomada como fragmento plástico. Aparece em todas as partes constituintes 

da peça, transposto e minimamente alterado. Em articulação com o posicionamento 

relativo das peças, a sua função é sugerir um arco (in-interrupto) que relaciona as quatro 

pinturas no espaço expositivo e na representação. A cena é uma deposição de Cristo e as 

figuras são citações de diferentes pinturas históricas: a mulher à direita e a figura de 

Cristo são de The Entombment of Christ (imagem 43); a rapariga à direita é citada de 

Deposition of Christ (imagem 44). 
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43      44  
Imagem 43: Caravaggio, The Entombment of Christ 

 c.1602, óleo sobre tela, 300x203cm, Pinacoteca do Vaticano, Roma, Itália 
Imagem 44: Bronzino,  Deposition of Christ, 1549, têmpera sobre madeira 

 268x173cm, Musée des Beaux-Arts de Besançon, França 
 

 

Estas figuras são fragmentos que foram recortados do seu contexto original e 

pela nova representação são modificadas no processo pictórico, em representação de 

alto contraste de aparência fantasmática que realça um tratamento a preto e branco29

                                                 
29 A título de um outro exemplo para esta fragmentação propõe-se a pintura de René Magritte «L’ 
évidence éternelle» de 1930.  

. 

Parecem unidas pela composição instalativa porque, mais uma vez, o que unifica estas 

figuras num mesmo contexto é a sua colocação essencial. Num cenário mínimo é «o 

espaço entre» (onde o branco da parede aparece) que lhes dá significado. A récita 

mantém em Invisible link or After Caravaggio and Bronzino (imagem 42) o jogo de 

olhares que, como um gesto indicativo, aponta a figura central. Assim, as pinturas 

determinam a sua posição relativa num acordo formal entre fragmentos citados e, 

particularmente, com o fragmento constituído pela linha curva vermelha; e há um 

sentido unitário que advém desta combinação onde se contempla, também, o intervalo 

«entre» as peças, o espaço da parede «aparentemente vazio» como parte integrante da 

obra: o espaçamento ganha sentido relativamente à obra. A capacidade unificadora do 

fragmento (linha curva vermelha) faz apelo à memória porque o posicionamento 

relativo apresenta cada pintura no limiar da dispersão: aparentemente avulsa, a sua 

fruição é mais individualizada do que integrada (e pode reconduzir à noção moderna de 

série).  
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O exercício pictórico de corte e colagem permite a recontextualização de 

fragmentos dentro de um exercício de referências (onde é imprescindível o 

reconhecimento da obra de origem). Mas o fragmento, ou a sensação de que apenas 

parte de um todo se torna patente na pintura (na e pela representação), escapa ao regime 

da citação. Quer isto dizer que na representação pictórica (formal e figural) o que se 

representa parcialmente convoca o modelo na sua completude, num efeito de 

metonímico: a parte pelo todo. Por exemplo, num retrato pintado onde apenas se 

representa a cabeça, convoca-se o corpo do retratado (e não apenas a sua cabeça). 

Também, como se refere no ponto 5, a «moldura incompleta» é exemplificativa deste 

fragmento da ordem do formal que se põe em exercício pela pintura de posicionamento 

específico no espaço expositivo.  

 Nas imagens 45, 46, 47 e 48 três pinturas fazem a conjugação destas duas 

concepções distintas de fragmento. As figuras representadas são citações, à escala de 

«um para um», de pinturas de Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867), a saber: 

Louise, Comtesse Othenin d`Haussonville, The Vow of Louis XIII e Napoleon I on 

his Imperial Throne.  

 

 

45 46 47  

Imagem 45: Ingres, Louise, Comtesse Othenin d`Haussonville, 1845, óleo s/tela, 131,8x92cm, 
The Frick Collection, Nova Iorque 
Imagem 46: Ingres, The Vow of Louis XIII, 1824, oleo s/tela, 421x262cm, Notre Dame 
Cathedral, Montauban 
Imagem 47: Ingres, Napoleon I on his Imperial Throne, 1806, oleo s/tela, 259x162cm, Musée 
de L´armée, Paris, França 
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Imagem 48: Vista da instalação «...e desviou o sofá para um canto»  
Project room ArteLisboa´08. Da esquerda para a direita: 

«In Advance of» Ingres’s Louise, Comtesse Othenin d`Haussonville 
 2008, óleo s/ tela, 50x200cm; 

«In Advance of» Ingres´s The Vow of Louis XIII, 2008, óleo s/tela, 200x480cm; 
«In Advance of» Ingres’s Napoleon I on his Imperial Throne, 2008, óleo s/tela, 200x200cm 

 

 
Imagem 49: Vista parcial da instalação «...e desviou o sofá para um canto». Da esquerda para 

a direita: «In Advance of» Ingres´s The Vow of Louis XIII, 2008, óleo s/tela, 200x480cm; 
«In Advance of» Ingres’s Napoleon I on his Imperial Throne, 2008, óleo s/tela, 200x200cm 
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Imagem 50: «In Advance of» Ingres’s Napoleon I on his Imperial Throne 

 2008, óleo s/tela, 200x200cm 
 

O novo contexto representativo conjuga estes fragmentos (reconhecíveis pela 

pintura e/ou pela intitulação) com a moldura parcelarmente representada (fragmentada 

ou incompleta) numa relação coesa (entre referências de várias ordens) onde a colagem 

se dilui numa integração obtida pelo próprio pintar. Pode dizer-se que os dois regimes 

fragmentários estão numa relação afim para criar no observador a sensação de «sem 

fim», justamente porque a impressão de parcelamento patente na representação é 

completada pela imaginação já fora do suporte pictórico e, assim, estende-se ao infinito, 

numa ampliação ilimitada do campo pictórico. 

A especificidade do posicionamento do objecto pictórico no espaço expositivo 

(no final da parede, lateralmente; junto ao chão ou rente ao tecto) é determinante e 

fundamental para sugestionar o corte, acentuado pela representação concordante: o 

lugar dentro da composição pictórica (na ocupação do rectângulo pré estabelecido como 

suporte propriamente pictórico) e o lugar da instalação da pintura, no espaço 

propriamente expositivo, reforçam-se num acordo mútuo que visa desestabilizar as 

convenções museológicas e, a partir delas, o observador. Também a deslocação das 
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pinturas adossadas é pensada dentro do regime da paródia, ao quebrar com as 

convenções expositivas convencionais (numa dimensão poética que ironiza).  

Este processo de construção da representação pictórica cruza diferentes tempos, 

contextos variados, temáticas, simbologias e expressões. A ausência de regularidade e 

de normalidade é manifesta numa sensação de anomalia, porque a heterogeneidade da 

representação é composta por múltiplos elementos, heteróclitos, que provém de origens 

distintas (autores e tempos diversos mas sempre dentro da Pintura).  

A citação, estruturante na produção desta pintura que conjuga a sua posição com 

as particularidades arquitectónicas do espaço expositivo, faz a apropriação do(s) 

fragmento(s) para o(s) manipular. No movimento multiplicado em fragmentos de 

origens distintas, já depois do corte e pela relação entre as várias colagens, o pintor 

carrega (pelo excesso) e dá uma carga (estilhaçamento de significações) às suas 

pinturas: pela inter-relação de citações propõe outras imagens, outras conjunturas e 

outros contextos, sustentados por uma relação igualmente heterogénea e heteróclita 

(uma vez que o resultado anómalo provém de uma mistura que mantém reminiscências 

in-alteradas de diferentes origens, forçadas a fundir-se num todo, carregado de uma 

estranha familiaridade), referenciada na imagem original. Na verdade, estando presentes 

as referências in-alter(am)-se: quer dizer transformam-se noutra coisa, ainda que se 

mantenham as mesmas, ou antes porque se mantêm as mesmas.  

 

 
Imagem 51: «In Advance of» A educação da Virgem de Georges de La Tour, 2007, óleo 

s/tela, 84x100cm 
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Imagem 52: Georges de La Tour, A educação da Virgem, c. 1640, óleo s/tela, 

84x100cm, The Frick Collection, Nova Iorque 
 

«In Advance of» é a expressão de uma antecipação. O título enunciativo vai 

recuperar o significado, imprevisível para o próprio Duchamp, na «leitura simplista» 

entre o ready-made intitulado «In Advance of the Broken Arm»30

Assim, em «In Advance of» está implicada uma extensão que se dá a ver, como 

modus operandi: a pintura de referência (em citação) é acrescentada ou, por outras 

palavras, estendida no lugar onde a representação de referência termina ou está 

parcialmente omissa (imagens 51 e 52). Cada pintura «In Advance of» propõe, assim, 

um desvio ficcional ao enquadramento da obra em referência mantendo a dimensão 

exacta de cada obra citada. Num paralelo, este movimento é percepcionado como 

deslocamento entre dois fotogramas de numa película de filme onde se dá uma mudança 

de cena, e o enquadramento faz-se pelo encontro entre a metade do fotograma anterior e 

a metade do fotograma seguinte.  

.  

 
«... o rectângulo vazio [janela recortada em cartolina], ao correr sobre o 

papel, mostra paisagens, um gato, a mãe, a casa, cada coisa de sua vez, como 
acontece com as escolhas e paragens no plano do real. O fotógrafo espreita pelo 
visor e enquadra uma grande árvore, só ela, apesar de, à sua volta existirem casas. 
Regista, revela, a moldura vem do próprio olhar espreitando. Um pintor assegura-se 
dos meios para regular a sua visão, usa ou não limites, escolhe um largo trecho do 
real e corta-o ou atravanca-o numa tela; assim poderá sugerir aos outros que há 

                                                 
30  O título «In advance of» é já da ordem da citação: «In Advance of the Broken Arm» é a frase usada 
por Marcel Duchamp para intitular seu primeiro ready-made e que, segundo a sua entrevista a Pierre 
Cabanne, não tinha qualquer sentido, não tinha a menor importância, nenhuma relação possível com o 
ready-made a que está afecto. Conforme CABANNE, Pierre, Marcel Duchamp: engenheiro do tempo 
perdido, Lisboa, Assírio & Alvim, 2002, pp 82-83. 
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mais espaço para além da tela, espaço que não se vê mas que se acredita que 
exista.»31

 
 

A extensão, como mecanismo operativo, permite um distanciamento (crítico que 

possibilita o humor) sobre o olhar do pintor em referência (imagem 53, 54 e 55). Faz-se 

representar como um «fora de campo» (mas mantém-se a dimensão original e, 

parcialmente, a citação da pintura referencial) para dar a ver o que ficou por pintar (o 

que escapou ao enquadramento escolhido pelo pintor em referência). 

 

 
Imagem 53: Os filhos do Sr. Le Noir divertem-se a fazer Castelos de Cartas de Jean-Seméon 

Chardin «in advance of» O Batoteiro com o Ás de Ouros de Georges La Tour,  
2007, óleo s/tela, 96x96cm 

  

54     55  
 

Imagem 54: Georges La Tour, O Batoteiro com o Ás de Ouros  
c.1630, óleo s/tela, 96x155 cm, Museu do Louvre, Paris, França 

Imagem 55: Jean-Seméon Chardin, Os filhos do Sr. Le Noir divertem-se a fazer Castelos de 
Cartas, c. 1735-1736, óleo s/tela, 60.3 x 71.8cm, National Gallery, Londres, Inglaterra 

 
 
                                                 
31 SOUSA, Rocha de, Rui Macedo – A moldura como limite in Jornal de Letras, Lisboa, 8 de Outubro 
de 2008, p.28. 
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A extensão assume-se, então, dentro da ordem da especulação: torna visível uma 

possível envolvente, um cenário de maior amplitude do que o representado na pintura 

referente. A sensação de ampliação deve-se à manutenção da escala 1:1 na citação da 

representação, mas o enquadramento (definido na mesma área) estende-se para lá da 

dimensão original. Esta extensão representacional acrescenta conteúdo: amplia o campo 

semântico. Esta extensão pode continuar a representação da pintura original ou sugerir 

um outro contexto – a extensão de uma pintura apropriada é a apropriação de outra 

(imagem 53, 54, 55 e 56, 57, 58).  

 

«As primeiras formas de «revisitação» da História da Pintura que Rui 
Macedo realizou procuravam explorar possíveis prolongamentos «in advance» das 
composições, introduzindo preocupações e olhares de hoje nas ficções de então, 
estabelecendo um jogo de contraste e complementaridade entre significados e 
significantes da própria representação32

 
». 

 
A propósito de Os filhos do Sr. Le Noir divertem-se a fazer Castelos de Cartas de 

Jean-Seméon Chardin «in advance of» O Batoteiro com o Ás de Ouros de Georges 

La Tour é pertinente recuperar um excerto do texto de Margarida P. Prieto incluído no 

catálogo de «In advance of» onde, para além de contextualizar o título da exposição, 

descreve as obras apropriadas e, com eficácia, o raciocínio que levou à criação desta 

pintura. 

 
«Rui Macedo re-apresenta parte de O Batoteiro de La Tour em extensão de 

Os filhos do Sr. Le Noir divertem-se a fazer Castelos de Cartas de Chardin para 
contrapor atitudes antagónicas que o uso de um baralho de cartas permite.  

A palavra «extensão» aplica-se aqui como citação conceptual do título In 
advance of a broken arm de Marcel Duchamp. «In advance» é pensado justamente 
como extensão, como artifício, mecanismo que estende ou ainda, como «tomar de 
empréstimo» (o que sublinha o sentido ético de uma citação). A deslocação do 
termo verifica-se nesta pintura de Rui Macedo – em que uma «é» o prolongamento 
da outra (e vice-versa) – numa coincidência conceptual, formal e enunciativa, e 
releva de um fora de cena onde um fragmento da pintura (neste caso o fragmento 
coincide justamente com aquele que o título enuncia) está ausente pelo corte 
intencional aplicado por Rui Macedo. «In advance» torna-se mecanismo do fazer-
pintura, elo de ligação estruturante e estruturador das pinturas que Rui Macedo 
apresenta na exposição homónima. A cena pintada por La Tour representa um 
rapaz (figura à direita) que joga a dinheiro tendo como adversários uma cortesã, 
uma criada cúmplice e um batoteiro, que o enganam. É pelo jogo que o rapaz toma 

                                                 
32 PEREIRA, Fernando António Batista, Pictor Ludens..., in Rui Macedo – Nimium ne credere colori, 
Évora, edições Museu de Évora, 2011, fólio 29 recto. 
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contacto com o vício do jogo a dinheiro e através deste, com a ganância, a vaidade 
e a luxúria, simbolicamente representadas pelas restantes figuras33

 
».  

 
Ao referir-se a Os filhos do Sr. Le Noir divertem-se a fazer Castelos de Cartas de 

Chardin (imagem 55), que estende O Batoteiro de La Tour (imagem 54) e 

simultaneamente é extensão deste, a autora acrescenta: 

 
«Esta pintura é uma das três em que Chardin (1699-1779) retrata crianças a 

jogar às cartas ou a brincar sobre uma mesa de jogo, numa cena de interior do 
quotidiano burguês, familiar. O jogo (a)parece tematizado. Contudo, a escolha 
desta pintura por Rui Macedo deve-se, em rigor, à oposição de atitudes que o jogo 
pode suscitar. A imagem aponta para um sentido lúdico do jogo (que lhe é 
próprio). A figura representada está a construir um castelo de cartas (um jogo de 
paciência), actividade efémera a que se dedica, pela serenidade observável no seu 
rosto, com dedicação, concentração e alheamento do ambiente que a rodeia. A 
criança está sozinha e, imperturbável, erige o seu castelo. Sem se aperceber, o 
«passatempo» que escolheu permite-lhe desenvolver as virtudes da paciência e da 
perseverança.34

 
 » 

No mesmo catálogo Leonor Nazaré faz uma leitura que confirma a ficção pictórica 

de diversos tempos e expressões na pintura Os filhos do Sr. Le Noir divertem-se a fazer 

Castelos de Cartas de Jean-Seméon Chardin «in advance of» O Batoteiro com o Ás 

de Ouros de Georges La Tour (imagem 53).  

 
«(...) Rui Macedo preenche o fora de campo de duas das obras com o motivo 

eventualmente “mais nobre” da convocação de outras obras de arte. Chardin, no 
caso de O Batoteiro, e Caravaggio, no caso de S. Jerónimo. No primeiro, o núcleo 
semântico de eleição é mantido: as cartas, o jogo, as virtudes e os vícios 
associáveis. Uma porta contemporânea, lateralmente colocada, define mais uma 
vez o momento de passagem a outro tempo (pelo menos um século depois), a 
outros interiores decorativos, a outros contextos. Sonho e perfídia, paciência e 
sofreguidão – um ambiente é contíguo do outro, ambos são abrigados pelo mesmo 
tecto.  

A pintura é um código que se dá a ver enquanto tal e as lendas fundadoras 
(profanas ou cristãs) desenrolam perante os observadores interessados, o rolo 
contínuo das suas sucessões e sobreposições.35

 
»  

 
Esta construção pictórica – feita a partir de partes de outras pinturas referenciadas 

na história da pintura que, pela sua soma, se propõem como um nova ficção pictórica – 

                                                 
33 PRIETO, Margarida P. «In advance of», in Rui Macedo - In advance of, Estoril, ed. Galeria ArtForm, 
2007, s. p. 
 
34 Idem. 
 
35 NAZARÉ, Leonor, Fora de campo, in Rui Macedo – In advance of, Estoril, ed. Galeria ArtForm, 
2007, s. p. 
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é fundamentalmente impura. A sua constituição interna é composta de múltiplas 

identidades (que advêm das obras apropriadas) que são nela incorporadas de forma 

camuflada ou evidente. 

 

 
Imagem 56: São Jerónimo a ler de Georges de La Tour «in advance of» São Jerónimo 

a escrever de Michelangelo Caravaggio (e vice-versa), 2007, óleo s/tela, 122x93cm 
 

57            58 
Imagem 57: Michelangelo Caravaggio, São Jerónimo a escrever, c. 1607-1608, óleo s/tela, 

117x157cm, Co-catedral de São João, Valleta, Malta 
Imagem 58: Georges de La Tour, São Jerónimo a ler (cópia do original perdido), c. 1635-38, 

óleo s/tela, 122x93cm, museu do Louvre, Paris, França 
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4 NIMIUM NE CREDERE COLORI  

 
Também a exposição Nimium ne credere colori (presente ao público de 13 de 

Outubro de 2010 a 13 de Fevereiro de 2011) explora uma representação onde é patente 

o recurso aos regimes inter-textuais, tendo o Museu de Évora, simultaneamente, como 

referente e como espaço expositivo. Apresentada nas diversas salas da colecção 

permanente de pintura do Museu de Évora, este exemplo vem continuar raciocínios de 

exposições anteriores. Porque as exposições se sucedem dentro de num corpus em 

constante desenvolvimento, onde o que foi experimentado (antes) tem consequências 

plásticas nas pinturas e opções plásticas seguintes, na medida em que se tenta uma nova, 

diferente e distintiva especificidade da inter-relação das obras pelo seu posicionamento 

dialógico e site-specific.  

«...toda obra de arte ocupa un lugar en un tejido constituido por todas las 
obras anteriores, sin cuya relación nada significa. Si el arte actual siempre está en 
deuda con la historia, admitamos también que toda nueva creación modifica aunque 
sea sutilmente esa trama, también hacia atrás. Creo que fue Borges, que lo dijo 
todo, quien dijo que toda obra contemporánea crea sus propios precedentes36

 

». 

Fernando António Batista Pereira refere a importância dos jogos conceptuais em 

Nimium ne credere colori: 

«(...) Rapidamente, porém, o pintor foi muito mais longe e instaurou um 
permanente jogo entre os diversos ilusionismos do pictural e da sua 
percepção/recepção, desde o enquadramento expositivo ou desde a moldura como 
limite ou enquadramento aos universos temáticos e aos próprios preciosismos do 
fazer pictórico. Esta exposição/instalação constitui a mais perfeita e abrangente 
ocasião, até à data, para «jogar», em todos os sentidos, com uma significativa 
«amostra» da História da Pintura Ocidental.»37

 

 

O texto de Margarida P. Prieto para o catálogo desta exposição introduz o 

leitor/observador nos diversos jogos operativos, no modus operandi do pintor:  

                                                 
36 PARREÑO, José María, Una idea a simple vista, in Rui Macedo – La totalidad imposible, Valência, 
edições IVAM, 2011, p.21. 
  
37 PEREIRA, Fernando António Batista, Pictor Ludens..., in Rui Macedo – Nimium ne credere colori, 
Évora, edições Museu de Évora, 2011, fólio 29 recto. 
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«‘Non novo, sed nove’» é a expressão latina que significa ‘não coisas novas, 
mas de nova maneira’, ou seja, a ideias já dadas e conhecidas pode dar-se uma 
nova forma. 

A exposição que Rui Macedo instala no seio da colecção permanente de 
pintura do Museu de Évora, intitulada ‘Nimium ne credere colori’, toma a 
expressão ‘Non novo, sed nove’ como um paradigma. Nas 27 pinturas instaladas 
em sete salas do museu, participam regimes intertextuais específicos, a saber: a 
citação, a apropriação e a alusão que, usados como estratégias de camuflagem, se 
aliam a conceitos como a mise-en-abîme e a mise-en-scéne para estruturar todo o 
modus operandi. Também a especificidade da montagem museológica e a 
informação de carácter técnico indispensável ao museu são utilizadas para a 
abertura de um campo dialógico entre as obras da colecção de pintura e as de Rui 
Macedo. Dentro da história da Pintura, o artista exalta o elo entre passado e o 
presente. É de sublinhar que todo este trabalho criativo tem a sua fonte num 
exercício metafórico ininterrupto onde o ‘novo’ é claramente de ordem mitológica 
pois o que se apresenta e o que se representa é sempre ‘uma nova forma’ do já 
dado38

 
». 

Esta exposição, composta por vinte e sete pinturas distribuídas pelas sete salas 

da colecção permanente de pintura do museu, constitui-se por grupos onde as 

abordagens são distintas. Um destes grupos é constituído por quatro pinturas instaladas 

em duas salas da visita à exposição. Intituladas Vista da sala com a pintura Nossa 

Senhora da Graça, Santa Julita e S. Guerito; Vista da sala do Retábulo da Capela-

mor da Sé de Évora; Vista parcial das salas do Museu de Évora com instalação 

pictórica de Rui Macedo e Vista parcial das salas do Museu de Évora com 

instalação pictórica de Rui Macedo (imagens 59, 63, 64 e 65) são aqui classificadas 

de pseudo-documentais porque representam vistas precisas das salas do museu onde 

estão patentes as sequências de montagem das obras, a localização das pinturas, as 

opções arquitectónicas, o mobiliário e as estratégias de iluminação do museu. Mas estas 

Vistas são falaciosas no que respeita ao conteúdo das pinturas em exposição (quer as da 

colecção permanente quer as da instalação temporária). O percurso definido a priori 

pelas próprias convenções museológicas, propõe a primeira destas Vistas na «sala um» 

(imagens 59 e 60). Instalada no vão de uma janela interior, «cega-a por um lado, e 

recupera-a por outro, na medida em que, pela representação, ilude uma abertura, um 

espaço que duplica a visão real da segunda sala do museu, situada à esquerda do 

visitante39

 

».  

                                                 
38 PRIETO, Margarida P., Non novo, sed nove, in Rui Macedo – Nimium ne credere colori, Évora, 
edições Museu de Évora, 2011, contra-capa. 
 
39 Op.Cit., fólio 3 verso.  
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59           60 
 
Imagem 59: Vista da sala com a pintura Nossa Senhora da Graça, Santa Julita e S. Guerito 

no seu contexto museológico, 2010, óleo s/tela, 189X159cm 
Imagem 60: Fotografia da instalação da pintura Nossa Senhora da Graça, Santa Julita e S. 

Guerito no seu contexto museológico no Museu de Évora 

 

Nesta pintura (imagem 59) representa-se uma vista da segunda sala num ângulo 

que privilegia a obra da colecção permanente Nossa Senhora da Graça, Santa Julita e 

S. Guerito, numa mise en abyme que dilata o tempo de fruição do espectador. Oscilar 

entre as duas salas, num exercício de reconhecimento e aferição, vai permitir confirmar 

a citação mas também usufruir de uma experiência particular dentro do museu: um 

tempo expandido de fruição fica intimamente ligado a esta experiência – exigente e 

imprevista fruição que pede ao observador que se desloque entre as duas salas e, nessa 

deslocação, nesse tempo de acção entre fruições, memorize a obra imediatamente 

acabada de ver para confirmar (na que a apropria) essa sensação de «já visto».  

 
«Les objects du trompe-‘oeil gardent la même prégnance fantastique qui est 

celle de la découverte de l’image spéculaire par l’enfant. Quelque chose d’une 
hallucination immédiate de son propre corps antérieure à l’ordre perceptif40

 
» . 

 
Posição e lugar (topos e locus) são estruturais e estruturantes para esta 

experiência: as pinturas são dispostas estrategicamente para impedir o seu visionamento 

em simultaneidade. Mas o «já visto» implica a diferença e a repetição (diferença 

                                                 
40 BAUDRILLARD, Jean, Le trompe-l’oeil, Documents de travail et pré-publication, Urbino, Università 
di Urbino- Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, nº62, Março 1977, série F, p.4. 
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distintiva entre as várias peças constituintes da exposição e repetição de um ponto de 

vista a que o observador /visitante acede no seu percurso de fruição onde o «mesmo» ou 

«quase-o-mesmo» se reconhece na medida em que se vê novamente).  

 
«La jouissance du trompe-l’oeil vient d’une intense sensation de déjà-vu, 

et de toutjours oublié, d’une vie antérieure au mode de production du onde 
réel41

 
». 

O «já visto» é aqui performativo e a técnica do trompe-l’œil como técnica 

pictórica (e não como «género» pictórico) é decisivo na ilusão. Assim, para a 

construção deste ardil dirigido ao olhar do observador estão convocadas, numa aliança 

sistemática, os seguintes mecanismos de representação: a escala (1:1) da representação, 

os sistemas de perspectivação e a cor. Numa conjugação representacional onde a 

temática (o que está representado) é da ordem do pressuposto, reconhecível numa 

relação com um modelo «real» e num acordo com o lugar (por exemplo: num museu é 

pressuposto encontrarem-se expostas obras de arte).  

A escala é uma das três questões fundamentais na pintura que questiona a sua 

posição no espaço expositivo e tem várias implicações directas dentro destas 

circunstâncias. A primeira, de carácter vivencial ou experiencial, está patente na relação 

de dimensões entre o próprio objecto pictórico e o espaço arquitectónico. A segunda, de 

carácter representacional, divide-se na equação que inter-relaciona os elementos 

pictóricos e a sua articulação com a dimensão da superfície pictórica onde se dão a ver. 

Há ainda outra, configurada na relação mimética entre o representado e o que regula a 

própria noção de escala e permite percepcionar se é uma relação de ampliação, 

manutenção ou redução (proporcionalmente). Por exemplo, quando a dimensão do 

representado está submetida a uma ampliação, ou seja, é maior que a dimensão do seu 

modelo (referente), aquele é percepcionado como um pormenor, um zoom que, no limite 

(no irreconhecimento do modelo) se torna uma abstracção. 

A dimensão do objecto pictórico define-se pela relação entre as medidas exteriores 

da pintura para a delimitação de uma área, enquanto medida de uma superfície, lugar 

onde a representação acontece (no caso das Vistas, a dimensão de cada uma das 

pinturas é determinada pelo vão das janelas cegas, como se verifica comparativamente 

nas imagens 61 e 62).  
                                                 
41 BAUDRILLARD, Jean, Le trompe-l’oeil, Documents de travail et pré-publication, Urbino, Università 
di Urbino- Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, nº62, Março 1977, série F, p.5 
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Imagem 61: Fotografia da sala do Retábulo da Capela-mor da Sé de Évora no Museu de Évora 

com a instalação das pinturas (da esquerda para a direita): 
Vista parcial #1 das salas do Museu de Évora com instalação pictórica de Rui Macedo; 

Vista parcial da sala do Retábulo da Capela-mor da Sé de Évora; A Árvore da Vida; Vista 
parcial #2 das salas do Museu de Évora com instalação pictórica de Rui Macedo. 

 

 

Imagem 62: Fotografia da sala do Retábulo da Capela-mor da Sé de Évora no Museu de 
Évora sem a instalação 

A escala da representação considera as proporções do representado face ao 

modelo. A dimensão do objecto pictórico e a escala da representação são, aqui, distintas 

e interdependentes: a primeira tem uma relação física directa com o observador, uma 
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relação antropométrica que faz apelo à monumentalidade (quando é maior do que o 

observador) ou à miniatura (quando é menor); e a relação da representação com a 

dimensão do objecto pictórico pode ou não estar em conformidade com a 

monumentalidade ou a miniaturização. 

O acordo entre a escala do espaço expositivo, dimensões da pintura e do 

representado é determinante como mecanismo de camuflagem42, sobretudo na pintura 

site-specific (como se pode verificar nas duas pinturas da componente prática desta 

dissertação intituladas A Porta ou sala 3.70 e A passagem ou 3.27). Este acordo, 

aliado à técnica de pintar em trompe l´œil, permite que a pintura se dissimule porque 

«os objectos se assemelham demasiado com o que são43» ou se opacifique em trompe 

l´œil dentro do espaço arquitectónico que a acolhe e envolve: por via da pintura sugere-

se outras configurações do espaço que exigem uma concordância total entre as medidas 

do modelo (por exemplo: portas, janelas, escadas, ou outros equipamentos) e as da sua 

representação pictórica (a escala 1:1). Desta maneira também o tempo de fruição da 

obra pictórica se expande, porque põe em suspenso o seu reconhecimento como pintura. 

Pela técnica do trompe l´œil dá-se um excesso de presença, uma hiper-presença «através 

do próprio excesso da aparência do real44

A morfologia arquitectónica do espaço expositivo que acolhe a pintura pode 

condicionar a percepção das dimensões desse espaço e consequentemente do objecto 

pictórico que expõe: cria ilusões ao nível da escala do real e da escala da representação, 

justamente porque (con)funde as relações de proporção. Por exemplo: numa associação 

à representação da «moldura incompleta», onde a incompletude coincide com o limite 

físico do objecto pictórico e este com a extremidade da parede (junto ao chão, rente ao 

tecto, numa esquina ou num canto) é uma desadequação entre dimensões que vai 

» (da ordem do táctil que, aqui, por metáfora 

supõe um volume numa representação onde ele é impossível existir, na medida em que 

toda a pintura é bidimensional e logo exclui a presença da tridimensão, excepto pela 

ilusão).  

                                                 
42 Segundo René Passerron, a pintura é uma dupla camuflagem. A primeira dá-se com o revestimento de 
tinta da superfície-suporte (tela, estuque, pedra) a segunda, por via da representação. PASSERRON, 
Rene, L’oeuvre picturale et les fonctions de l’apparence, Paris, Vrin, 1962. 
Também Paolo Fabri:  «A camuflagem desenvolve uma estratégia de tornar invisível ou tornar outro».  
 
43 BAUDRILLARD, Jean, Le trompe-l’oeil, Documents de travail et pré-publication, Urbino, Università 
di Urbino- Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, nº62, Março 1977, série F, p.4 
 
44 BAUDRILLARD, Jean, Le trompe-l’oeil, Documents de travail et pré-publication, Urbino, Università 
di Urbino- Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica, nº62, Março 1977, série F, p.4 
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sugestionar o corte, ilusoriamente: a pintura parece tão maior do que o espaço 

expositivo que (e porque) foi sujeita a um corte (ilusório e efectivo) para lá caber. Por 

outras palavras, a capacidade (área) da sala de exposição parece insuficiente para 

receber a obra a expor. Novamente, é da ordem do ilusório a escala desta inadequação 

entre pintura e espaço expositivo. A própria inadequação45

Retoma-se agora as três pinturas seguintes da exposição. As «Vista parcial (...)» 

instaladas (imagem 61) ocupam os vãos desenhados por janelas cegas na «sala do 

Retábulo» (imagem 62). Os títulos destas três pinturas (imagens 63, 64 e 65) seriam 

totalmente descritivos, tal como acontece com a fotografia documental, mas pela 

representação dá-se lugar a pequenas incongruências – deliberadas – no registo do 

acontecimento onde a colecção do museu e a instalação se exibem em simultâneo. Por 

exemplo: a expressão «Vista parcial #...» embora se repita nos títulos, faz uma 

individuação de carácter formal pela atribuição de uma numeração (que não é sinónimo 

de grau ou sequência do fazer, apenas fórmula distintiva). Nas Vista parcial #1 (...) e 

#2 (...) (imagens 64 e 65) também os conteúdos são diferentes: Vista parcial #1 das 

salas do Museu de Évora com instalação pictórica de Rui Macedo tem um carácter 

ficcional. O espaço representado é reconhecível enquanto vista do Museu de Évora mas, 

pela representação, é recuperado como cenário onde o autor representa obras que não se 

encontram em exposição – pinturas que, em rigor, ocupam o lugar expositivo de outras 

(da colecção do museu), respeitando coordenadas e dimensões – e acrescenta uma obra 

sua exposta – ocupando no museu, um espaço expositivo não convencional. A Vista 

parcial #2 das salas do Museu de Évora com instalação pictórica de Rui Macedo 

simula estar em acordo: a representação documenta a estrutura da instalação temporária 

em conjunto com a do museu mas como variação do tema em exposição, justamente 

porque a pintura documentada não coincide com a que está exposta.  

 é propositada e alimenta a 

intenção e a tensão sistematizada por esta pintura site-specific (imagem 67). As várias 

concordâncias referidas têm em consideração uma aplicação das perspectivas 

geométrica e aérea na representação de diversos planos de afastamento e assim vão 

participar como condicionantes no ilusionismo pictórico. 

 

                                                 
45 O termo «inadequação» é aqui propositadamente usado na medida em que há uma «equação» entre 
pintura, pintado e espaço arquitectónico da exposição. Contudo esta equação assume contornos 
particulares e não convencionais (e que estão na origem desta dissertação), que internamente se 
desconstroem num «in».  
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63    64  

65  
 

Imagem 63: Vista parcial da sala do Retábulo da Capela-mor da Sé de Évora 
2010, óleo s/tela, 193X159cm 

Imagem 64: Vista parcial #1 das salas do Museu de Évora com instalação pictórica de Rui 
Macedo, 2010, óleo s/tela, 193X159cm 

Imagem 65: Vista parcial #2 das salas do Museu de Évora com instalação pictórica de Rui 
Macedo, 2010, óleo s/tela, 193X159cm 

 

O título «Vista parcial (...)» faz referência ao acto ou efeito de ver 

(parcialmente). Existem, na linguagem, várias fórmulas para diferenciar a parcialidade 

dos modos de ver, que se tornam, também elas, jogos. No sentido figurado, a expressão 

titular é performativa e referencia um «está visto!», afirmação que se usa como metáfora 

para encarar uma questão, um desígnio, uma intenção ou para dar por terminado um 

assunto. Não se trata de «fazer vista grossa», outra expressão para quem «faz de conta 

que não vê», para quem finge (porque vê) ou foge (de alguém ou de uma situação). Ao 

contrário, as vistas parciais querem «dar nas vistas», chamar a atenção para o assunto 

que o pintor «tem em vista». O termo «vistas» refere-se efectivamente ao que se quer 

dar a ver: explicita as intenções do pintor. No seu horizonte há um observador, que vai 
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«pôr a vista em cima». O assunto é o resultado do «ponto de vista» do artista (o seu 

modo de ver ou julgar um assunto, a sua posição relativa a). «Vista parcial» é, 

simultaneamente, um termo técnico de cariz arquitectónico que refere um 

enquadramento, uma selecção do todo, o enfoque de uma parte em detrimento de outras 

que, aqui, privilegia um «ter em vista» conceptual. É da concepção de um ponto de vista 

privilegiado e com coordenadas específicas que também se gera a perspectiva. 

Existem diferentes métodos para sugerir as três dimensões numa superfície 

bidimensional, mas, em última instância, o mínimo denominador comum a todos estes 

métodos de representar é a ilusão da terceira dimensão (da profundidade, do volume, do 

ar entre os planos e das figuras da representação). Na representação pictórica a sensação 

de profundidade advém da aplicação de processos distintos: a perspectiva linear e 

atmosférica (que releva da cor e da sua capacidade, por justaposição, em iludir 

distâncias), a sobreposição de planos, a alteração das escalas (o mais pequeno está no 

plano mais afastado e o maior no plano mais próximo do observador), a modelação, o 

claro-escuro e a representação das sombras própria e projectada para iludir a volumetria 

das figuras que, pela sua presença representada também implicam (metaforicamente) o 

seu espaço de circulação e com ele convocam uma dimensão temporal (justamente 

porque qualquer percurso no espaço tem uma duração). 

Piero della Francesca inicia a elaboração rigorosa e científica da perspectiva e 

defende a construção do espaço tridimensional simulado com três conjuntos de linhas: 

dois conjuntos que se dispõem paralela e perpendicularmente à base do quadro e um 

terceiro convergente para um ponto de fuga. A perspectiva geométrica labora-se a partir 

deste método, permitindo representar a tridimensionalidade em superfícies 

bidimensionais através de determinadas regras geométricas e matemáticas de projecção: 

trata-se da representação dos objectos tais como se apresentam à vista, conforme a sua 

posição e distância relativas.  

Pela perspectiva geométrica instaura-se um traçado linear constituído pela 

projecção planificada de um ponto fundamental que se encontra sobre o eixo óptico ou 

de visão – o ponto de fuga –, e uma linha de horizonte (imaginária). Todas as linhas de 

projecção e construção da representação convergem para esse ponto de fuga. Os 

elementos mais distantes do olhar do observador são os que se encontram mais junto ao 

eixo de visão, os que se aproximam da linha de horizonte. Na representação, as figuras 
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reduzidas (relativamente ao modelo real) alimentam a ilusão da profundidade, na 

medida em que são interpretados como estando mais distanciados do plano do 

observador. 

Contudo, não há uma equivalência inequívoca entre a representação 

bidimensional e o seu equivalente tridimensional porque o real (modelo) tem múltiplos 

pontos de vista e a sua representação planificada vai obrigatoriamente assumir (apenas) 

um destes pontos de vista. Por exemplo: a pintura site-specific é regulada pelos trajectos 

a priori estipulados (ou habitais) no museu (ou qualquer outro espaço com um destino 

afim). É «específica» porque se constrói, em termos de perspectiva tomando, como 

referência, o olhar deste observador bem como o seu topos no museu. Assim, ela é 

dependente do observador no seu trajecto de visita (onde é estimulado a avançar ou 

obrigado a reter-se). O posicionamento da pintura alimenta a perspectiva da 

representação num acordo com o ponto de vista desse observador em circulação. O 

traçado da representação, bem como as dimensões do objecto pictórico colaboram para 

ca(p)tivar a surpresa e a atenção deste observador relativamente ao inesperado. 

Numa aliança com a representação em perspectiva, também a cor é um 

instrumento fundamental na representação da profundidade e no trompe l´œil pictóricos: 

dois tons diferentes justapostos são a conjugação mínima para distinguir dois planos em 

profundidade. Esta capacidade de realçar a sugestão de distância entre os diferentes 

planos, na representação da densidade do ar «entre», denomina-se perspectiva 

atmosférica. 

A tinta, essencial e constitutiva da representação pela pintura, é da ordem do 

pigmento mas a sua função é iludir o comportamento da luz nas superfícies. É na 

qualidade de veículo e no rigor da sua aplicação na representação que se conseguem 

obter os efeitos de trompe-l’œil. Sobretudo se a representação pictórica tem como fito a 

simulação do real, e em conjunto com outros mecanismos que se põem em articulação 

na representação, permite proporcionar uma experiência de carácter ficcional ao 

observador.  

Pela representação pictórica, ficciona-se a «presença» de um modelo (por 

exemplo uma porta, uma janela, uma escada ou outros equipamentos do espaço 

arquitectónico – numa remissão ao corpus prático desta dissertação, imagens no ponto 

6) para propor outra experiência visual do espaço arquitectónico. A pintura torna 
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patente a análise (feita pelo pintor) do comportamento da luz relativamente ao topos 

onde a pintura é instalada.  

A acuidade visual do olhar do pintor está patente no rigor das transposições 

cromáticas, entre a cor observada no modelo e a sua correspondência no pigmento. Este 

exercício é fundamental para eliminar a descontinuidade entre as duas instâncias – o 

espaço real (do modelo) e o espaço da pintura (da representação) – e fazer da pintura um 

continuum ilusório visual, pela capacidade de ainda continuar a poder abrir uma janela 

sobre o mundo.  

O regime intertextual que estrutura Nimium ne credere colori implica a escolha 

entre duas atitudes opostas: a de ruptura, que considera o espaço do museu como 

cenário estagnado, marca de um tempo passado (como se houvesse evolução na Arte – 

como efectivamente o há na ciência ou na tecnologia) –, ou a de continuidade. O desafio 

de expor no museu, num diálogo com as colecções expostas em permanência, está em 

usar apenas os espaços «entre» as obras, o espaço «não» expositivo, ou seja os «não-

lugares» ou os lugares que escapam às convenções expositivas, os espaços não 

considerados para a exposição. Em Nimium ne credere colori a opção é a continuidade. 

E esta continuidade toma para si, também, o recurso a estratégias convencionadas 

próprias da museologia, em uso neste museu (como por exemplo a imagem 66). 

Novamente, trata-se de um exercício de camuflagem que assenta numa reticula de 

referências e co-presenças entre duas exposições (a do museu e Nimium ne credere 

colori): a ficção representacional toma como referente as salas do próprio museu de 

Évora e, consequentemente, a sua colecção, nas pinturas patentes ao público46

As estratégias de camuflagem em Nimium ne credere colori têm duas variantes: 

uma de ordem informativa e outra de ordem formal. A informativa recorre-se da tabela 

de identificação de cada peça e segue, com rigor, as já existentes; a formal preenche o 

. 

Dimensões, temas, formatos, disposições de emolduramento e disposição no espaço 

expositivo são tidas em consideração. (Em La totalidad imposible o referente da 

representação são os grandes géneros da história da pintura e o da montagem é o 

Cabinet d’amateur.) 

                                                 
46 Especificamente o Museu de Évora é assumido como referente nas estratégias de integração e 
camuflagem, como já foi antes referido, mas a referência ao «Museu», no sentido ampliado da sua 
concepção, está patente em três peças/instalações desta exposição, a saber: A árvore da vida que vai 
aludir a uma outra pintura num outro museu, A partir de S. João em Patmos de Poussin #2 que joga 
com o discurso museológico e histórico e Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para uma 
ampliação da experiência no e do espaço museológico que retoma um outro artista e uma outra obra 
concebida para um contexto idêntico. 
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espaço deixado em aberto pelas obras da colecção (temporariamente ausentes porque 

em empréstimo na exposição Primitivos Portugueses no Museu Nacional de Arte 

Antiga) e considera a previsível continuidade formal, temática e estilística das obras 

ausentes ou, como opção, toma-as nas que estão próximas (na mesma sala). 

No contexto museológico, a colocação de pinturas em áreas da parede 

consideradas como áreas não expositivas – como é o caso de quase todas as pinturas que 

compõem Nimium ne credere colori (à excepção de quatro delas que ocupam o lugar de 

pinturas temporariamente expostas noutro contexto museológico) –, reclama uma outra 

atenção ao observador desprevenido (porque já pré-orientado e familiarizado com as 

convenções). Esta apresentação da pintura é imprevista pelo visitante e procura 

surpreendê-lo para, desta forma, tornar a sua experiência do museu diferenciada. Esta 

diferenciação é particularmente eficaz para quem tem o hábito de ir a um determinado 

museu. Na familiaridade que advém deste hábito, o observador revê as suas obras de 

eleição e está cego para qualquer outra. Contudo, ao deparar-se com uma alteração, a 

sua atenção é despoletada. Recupera-se a surpresa de uma quase primeira visita e, neste 

movimento, não só se vê a instalação temporária como se revê, com outro olhar, as 

peças do próprio museu, numa redescoberta surpreendente.  

 

 

 
 

Imagem 66: Fotografia da instalação da pintura Memento mori no Museu de Évora. 
À esquerda Vasco Fernandes, dito Grão Vasco (activo entre 1501-1543), S. Bartolomeu e S. 

Tiago o maior, 1º quartel do séc. XVI, óleo sobre madeira 
À direita Vasco Fernandes, dito Grão Vasco (activo entre 1501-1543), S. Bartolomeu e S. 

Tiago o menor, 1º quartel do séc. XVI, óleo sobre madeira 
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Imagem 67: Memento Mori, 2010, óleo s/tela, 58x77cm 
 
 
 

68   69 
 

Imagem 68: Vista da instalação da peça A partir de S. João em Patmos de Poussin #2, 2010, 
óleo s/tela, 170X107cm no Museu de Évora 

Imagem 69: Vista parcial de duas salas do Museu de Évora com duas peças pertencentes à 
instalação Nimium ne credere colori de Rui Macedo 
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A peça A partir de S. João em Patmos de Poussin #2 (imagem 68) é constituída 

por três partes: duas pinturas e o texto Argumento historicista para uma ficção dentro 

da História da pintura: 

 
 

«Argumento historicista para uma ficção dentro da História da pintura 

 
Estudos recentes levam a crer que este fragmento de pintura, considerado 

perdido e recentemente encontrado no acervo do atelier do artista, é a peça 
omissa na pintura A partir de São João em Patmos de Nicolas Poussin #2 de Rui 
Macedo, datada de Setembro de 2010. É exposta ao público, pela primeira vez 
neste Museu, juntamente com a pintura a que pertence, numa colaboração inédita 
com o pintor. 

Alguma polémica foi gerada com esta descoberta. A composição estrutural 
da pintura incompleta foi argumento que pôs dúvidas a alguns especialistas, 
justamente porque a composição da pintura A partir de São João em Patmos de 
Nicolas Poussin #2 se trata de uma grelha em puzzle onde o sentido de 
integridade convencional da imagem foi intencionalmente fragmentado na relação 
de continuidade sugerida na representação deste jogo. Ainda assim, não só o 
formato da peça encontrada encaixa com precisão na pintura, como o motivo 
representado confirma uma citação exacta de parte da pintura de Nicolas 
Poussin. A técnica e os estudos estilísticos realizados pelos especialistas em 
história da arte estão mantidos na análise laboratorial que vem comprovar 
quimicamente a mesma origem dos materiais pelo uso de idênticos pigmentos e 
media em ambas as peças – pintura e fragmento. Atesta igualmente a coincidência 
nas datas de execução e, desta maneira, não deixa dúvidas na sua relação. 

 
Pelo Laboratório Ficcional de História de Arte e Análise Química 

 
RAAM Outubro de 2010» 

 
Aqui pode confirmar-se como a alusão ao discurso museológico se torna numa 

peça do jogo das camuflagens. 

 
«A partir de São João em Patmos de Poussin #2 é uma peça onde o pintor 

recorre à ficção historicista. A instalação permite relacionar duas partes de uma 
mesma pintura tendo como dispositivo relacional um jogo feito a partir de termos 
linguísticos próprios da museologia onde os dados históricos são documentos 
fundamentais na identificação do trabalho pictórico não assinado, das técnicas, das 
oficinas e das academias. 

O corte intencional da pintura de Rui Macedo (acentuado pela representação 
incompleta da moldura, num exercício de trompe l’œil) é metamorfoseado em 
pormenor e o apagamento é recuperado num fragmento «recentemente 
encontrado», emoldurado e exposto numa relação de proximidade que unifica e 
permite a aferição da parte no todo 47

 
». 

 
                                                 
47 PRIETO, Margarida P., Non novo, sed nove, in Rui Macedo – Nimium ne credere colori, Évora, 
edições Museu de Évora, 2011, fólio 6 recto. 
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Na sala quatro de Nimium ne credere colori, tal como aconteceu na obra antes 

descrita, duas pinturas intituladas Calvário e Nascimento (imagens 70 e 71) são 

expostas (imagem 73) precisamente no lugar de duas outras (temporariamente retiradas 

para constarem na exposição «Primitivos Portugueses») que fazem parte de um tríptico 

de Gregório Lopes dedicado a cenas da vida de Jesus: nascimento, calvário e 

ressurreição (imagem 72).   

 

70           71 

 
Imagem 70: Nascimento, 2010, óleo s/tela, 197X132cm 

Imagem 71: Calvário, 2010, óleo s/tela, 197X132cm 

 

O uso de regimes inter-textuais vai citar-lhes a dimensão, o formato, a moldura 

(pela representação), a intitulação e, através de uma representação pictórica de carácter 

metafórico, a temática. 

 

«Como conceito operativo, a substituição permite recuperar a metáfora 
simbólica. Dentro da iconologia cristã e protestante, a rosa alude à Virgem Maria, 
as cerejas vermelhas e maduras evocam o sangue de Cristo e a vela acesa – mais 
propriamente a chama da vela – são figurações alusivas à presença divina como 
princípio iluminador ou esclarecedor. É este o sentido de substituição que Rui 
Macedo propõe: no lugar do «Presépio» e da «Ressurreição», duas pinturas 
recuperam, num exercício de citação, as dimensões, formato e moldura das 
pinturas ausentes, e apontam, em vez de duas cenas bíblicas, duas naturezas-
mortas. Os títulos mantêm-se nesta substituição alusiva onde a figuração se 
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metamorfoseia em alegoria pois também a linguagem se recorre da carga 
imagética das palavras para criar campos alegóricos48

 
». 

Também Fernando António Batista Pereira tece um comentário a propósito destas 

pinturas: 
 

«Numa dessas salas de continuidade que Macedo tão deliciosamente 
representou, encontram-se três Retábulos realizados, cerca de 1544-45, por 
Gregório Lopes para o miniatural Convento do Bom Jesus de Valverde, nos 
arredores de Évora. No lugar dos dois que foram levados para a Exposição 
«Primitivos Portugueses» no MNAA, em Lisboa, a Natividade e o Calvário, Rui 
imaginou duas telas, com as mesmas dimensões e com molduras idênticas pintadas 
em trompe l’oeil, que figuram dois enormes «nichos» em tons de verde, quase 
vazios e escassamente iluminados «de fora da tela», como no Renascimento, onde 
emergem, ao centro e em baixo, os motivos, respectivamente, uma vela e uma rosa 
com espinhos e cerejas, ou seja, metáforas e metonímias quer da subtil referência a 
Jesus como «Luz do Mundo», quer da morte sacrificial de Cristo que trouxe a 
Salvação.»49

 
 

 

 
Imagem 72: Fotografia das três pinturas, Presépio, Calvário e Ressurreição de Gregório Lopes 

no Museu de Évora 
 

                                                 
48 PRIETO, Margarida P., Non novo, sed nove, in Rui Macedo – Nimium ne credere colori, Évora, 
edições Museu de Évora, 2011, fólio 15 verso. 
 
49 PEREIRA, Fernando António Batista, Pictor Ludens..., in Rui Macedo – Nimium ne credere colori, 
Évora, edições Museu de Évora, 2011, fólio 29 verso. 
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Imagem 73: Fotografia da instalação das pinturas Nascimento e Calvário de Rui Macedo no 

Museu de Évora ao lado da pintura Ressurreição de Gregório Lopes 
 

A apresentação de Nimium ne credere colori termina na «sala seis» (imagem 

74), dedicada à pintura do Barroco e do Iluminismo, onde, e tomando as palavras de 

Fernando António Batista Pereira, para «(...) além da Pintura de História (cenas da 

História Sagrada e da Mitologia) e do Retrato, aparecem Naturezas-Mortas, Paisagens e 

Cenas de Género, de acordo com a teorização académica desses tempos50

 

». 

 
 

Imagem 74: Fotografia da sala do Museu de Évora para onde foi concebida a instalação 
Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para uma ampliação da experiência no e do 

espaço museológico, parte integrante da exposição Nimium ne credere colori 
 
                                                 
50 PEREIRA, Fernando António Batista, Pictor Ludens..., in Rui Macedo – Nimium ne credere colori, 
Évora, edições Museu de Évora, 2011, fólio 29 verso. 
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Até chegar a esta sala, o jogo pictórico evoca estratégias diferentes em cada uma 

das salas anteriores. Da apropriação directa à citação, da recriação à crítica da recepção 

e da musealização está latente uma leitura hermenêutica que, aqui, acentua as dimensões 

performativa e instalativa. Pode dizer-se que, se esta dimensão é discreta nas primeiras 

salas, é patente em Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para uma ampliação da 

experiência no e do espaço museológico (imagens 75, 76 e 79).  

 

 
 

Imagem 75: Fotografia da instalação Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para uma 
ampliação da experiência no e do espaço museológico 

 

 

 
 

Imagem 76: Fotografia parcial da instalação Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para 
uma ampliação da experiência no e do espaço museológico no Museu de Évora com pinturas 
(da esquerda para a direita) de Josefa de Ayalla e Cabrera, dita Josefa de Óbidos (1630-1684), 
Agnus Dei, c. 1660-70, óleo sobre tela e Sagrada Familia, c. 1674, óleo sobre tela. Em cima à 

direita pintura de Diogo Pereira (c. 1630-1658), Incêndio de Tróia, c. 1650, óleo sobre tela 
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As sete (das nove) pinturas instaladas nesta parede apresentam-se e representam-

se «como se» fossem uma parte de pinturas maiores dimensões, «como se» apenas essa 

parte, esse fragmento estivesse visível (e o resto invisível, escondido, fora da sala, 

porque no piso inferior). O rodapé – parergon 51

  

–, tão aparentemente insignificante 

enquanto equipamento, adquire particular relevância nesta instalação com uma função 

primordial. Rodapé e chão tornam-se responsáveis pela sensação (ilusória) de 

impedimento visual, pois a representação de cada uma das pinturas sugere uma 

paisagem convocada dentro do regime do arquitexto, ou seja, pelo conjunto de 

propriedades estruturantes à sua composição. As sete pinturas, ao representarem apenas 

copas de árvores, deixam no observador uma sensação de incompletude: a semi-

anunciada paisagem («semi» exactamente pelo facto do corte estar antes da 

imprescindível linha de horizonte, representação limite para a noção de um cima e um 

baixo indispensável à conceptualização da paisagem). Em exposição, cada pintura 

«cortada» estabelece uma relação directa com a pintura da colecção do museu que se 

encontra instalada acima: cita-a na moldura pintada em trompe l’œil, mas afasta-a do 

tema. Esta noção de corte e incompletude é ainda acentuada (por comparação) pela 

instalação de duas pinturas «inteiras» (imagem 34). Inseridas na sequência em 

momentos determinantes – ao centro e numa relação directa com as pinturas de Josefa 

d’Óbidos – vão repetir o tema das naturezas-mortas, em vez do da paisagem (imagens 

77, 78 e 79). 

77    78 
Imagem 77: Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para uma ampliação da experiência 

no e do espaço museológico (o pão), 2010, óleo s/tela, 68,5x56cm. 
Imagem 78: Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para uma ampliação da experiência 

no e do espaço museológico (a romã), 2010, óleo s/tela, 68,5x56cm. 

                                                 
51 Remete-se o leitor para o ponto 5, onde se faz a análise de parergon, associando-o especificamente à 
moldura. 
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Imagem 79: Fotografia parcial da instalação Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para 
uma ampliação da experiência no e do espaço museológico (o pão e a romã) no Museu de 
Évora com, no centro à esquerda, pinturas de Baltazar Gomes Figueira ou Josefa de Ayalla e 
Cabrera, dita Josefa de Óbidos, Natureza morta com figos e uvas e Natureza morta com 
cardo, marmelo e laranja, ambas c. 1660, óleo sobre tela. No centro à direita: pinturas de 
Josefa de Ayalla e Cabrera, dita Josefa de Óbidos, Natureza morta com bolos e Natureza 

morta com citrinos, ambas c. 1660, óleo sobre tela. 
 
 

 
A instalação Em homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou para uma 

ampliação da experiência no e do espaço museológico recoloca o tema das «vistas 

parciais», uma vez que a representação destas paisagens tem a sua referência no 

paisagismo romântico do século XIX. Por associação aos conceitos de fragmento, 

incompletude e fissura, estas semi-paisagens, bem como o seu particular 

posicionamento na sala do museu, vão surpreender o observador: 

 

«Esta instalação pictórica é uma experiência, no sentido filosófico do termo 
referido por Lacoue-Labarthe52

                                                 
52 LACOUE-LABARTHE, Philippe, Ecrits sur l’art, Genève, Les presses du réel, Collection mamco, 
2009, p. 111. 

, ou seja, a experiência enquanto travessia perigosa, 
reencontro dentro da soma não mensurável dos acidentes do acaso, interesse 
recíproco, troca que faz qualquer coisa, que abre para um risco imenso. Há nela 
um atravessar a fronteira das convenções em direcção ao campo do ensaio, para 
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abordar, tanto a instalação pictórica como a própria pintura, fora do campo do 
esperado, ampliando e alimentado, assim, a expectativa53

 
». 

 

 

O conjunto (e cada uma das pinturas constituintes) evoca uma falta insinuada pela 

aparente incompletude que aponta para o corte. No entanto, a instalação está completa, 

tanto a nível formal como a nível conceptual. A sensação de «incompletude» é colocada 

intencionalmente para desafiar o observador, para o inquietar. Na procura de sentidos, 

este socorre-se de arquétipos: e a moldura vai, aqui, desempenhar um papel 

fundamental. Paradoxalmente é a partir da moldura «incompleta» que se recupera o 

sentido da completude, justamente porque a integridade da moldura é incorruptível. 

Desta maneira, a representação «inacabada» é completada no plano do imaginário, 

justamente porque na falta «do resto» pode, pela expectativa e criatividade do 

observador, tornar-se infinita e assim exceder o limite do espaço expositivo. Assim, o 

sentido procurado pelo observador é sempre a integridade da obra, metaforicamente 

procurada, aqui, na completude (em potência):  

 

 

«...o chão de madeira do museu torna-se plataforma elevatória imaginária e, 
na promessa de uma continuação da instalação no piso imediatamente inferior, o 
observador/ visitante fica novamente na expectativa de mais. Mais pintura. Mais 
museu54

 
».  

 
 
 
 

                                                 
53 PRIETO, Margarida P., Non novo, sed nove, in Rui Macedo – Nimium ne credere colori, Évora, 
edições Museu de Évora, 2011, fólio 27 verso. 
 
54 Idem. 
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5 ConTEMPLAR ou A MOLDURA COMO LIMITE 

 

 

 
Imagem 80: Natureza-morta #10 ou Na perspectiva do olhar do pássaro  

2011, óleo s/tela, 35x35cm 
 

 

De todos os dispositivos já enunciados nos pontos anteriores destaca-se agora a 

moldura pela sua importância na performatividade da pintura site-specific tal como ao 

longo desta dissertação tem sido apresentada. A moldura, em presença, na representação 

ou como pressuposto, transforma a relação convencional com a pintura. Ao considerar a 

moldura como pertencente à pintura que emoldura, questionam-se os limites: onde 

começa e termina a moldura, onde começa e termina a pintura? A sua materialidade 

distingue-a enquanto objecto. E se a moldura for representada, continuará a ser 

moldura? Representada será moldura ou será pintura? A moldura e a representação da 

moldura terão papéis equivalentes? (imagens 80 e 81) 
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Imagem 81: Paisagem #18 ou O vidro, 2011, óleo s/tela, 81x116cm 

 

Numa primeira reflexão aborda-se a moldura dentro do conceito de parergon tal 

como Derrida o define em The Truth in Painting55

Parergon é uma palavra grega que significa literalmente «fora da obra». É 

composta por dois termos. «Par» é o prefixo que se anexa a ergon (obra) e que contém, 

entre outros, o sentido «junto a» e «ao lado de», ou seja, reveste-se das noções de 

«proximidade», «oposição», de «para além de» e de «semelhança». Também o termo 

verbal latino «para» em articulação antes, no meio ou no final de outros termos, contém 

entre outras, as noções de preparar, de aparelho, de excesso, mas também a de limite e 

selecção. 

. 

 Parergon faz a combinação dos termos par e ergon de onde advém o sentido de 

«suplemento» adicional ao ergon (à obra), um acessório que retira da obra a sua 

importância e, num movimento recíproco, acrescenta «qualquer coisa» ao acrescentar-se 

à obra. Neste movimento confere à obra uma circularidade e um centro. A função do 

parergon é a delimitação de um centro pelo acto de circunscrição de um território. 

Abre-se um território em potência. Neste novo território tudo volta a ser possível de 

criar, como um novo começo, tanto para o artista como para o observador.  

O parergon só tem sentido na medida em que dá (acrescenta) também sentido na 

sua relação com a obra (fora desta relação não tem qualquer sentido) e por esta razão é 

performativo. Parergon é então uma figura extra: não é parte integrante nem do interior 

nem do exterior (da obra), contudo coopera com ambos. Quando uma pintura está 

                                                 
55 DERRIDA, Jacques, The truth in painting, trad. Geoff Bennington and Ian McLeod, Chicago e 
Londres, The University of Chicago Press, 1987. 
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instalada, o parergon é o que está na relação da obra com a parede, sem pertencer a 

nenhuma e, ao mesmo tempo, adquirindo função na sua associação a ambas (parede e 

obra), simultaneamente. Pode então dizer-se que Parergon se define simetricamente: 

pelo interior, na sua relação à obra e pelo exterior, com o que está fora da obra (a 

parede, no caso da pintura; na instalação Homenagem a Ilya e Emília Kabakov ou 

para uma ampliação da experiência no e do espaço museológico – imagens 75, 76 e 

79 – analisada no ponto 4, o parergon é o rodapé). O que o constitui é a sua ligação 

interna e estrutural com a obra, não apenas pela exterioridade (no sentido do acrescento, 

da valência). Pela obra colmata uma falta sua, no interior: o parergon é exterior (à obra) 

por se constituir como recorte (no limite da obra) e, nesse lugar, liga-se inevitavelmente 

ao interior separando-o do exterior e, nesta separação, demarca o espaço interno da 

obra. O parergon dá corpo ao limite. No caso da moldura é como se o limite se 

espessasse. (Este espessamento é proporcional ao volume ocupado pela moldura, 

independentemente de estar em presença ou representada). 

São características de periferia que definem o parergon. Aquilo que o constitui 

não é apenas a sua exterioridade em relação à obra (como um acrescento funcional e 

dependente), mas sobretudo a colaboração que estabelece com ela. Esta cooperação 

surge como que de uma falta da própria obra: a necessidade desta se separar do resto (do 

que não é obra) pelo sublinhar dos seus limites. Assim esta falta leva a um excesso de 

presença destes limites, garantido pela técnica pictórica do trompe l´œil. O parergon dá 

visibilidade à fronteira, dá volume visual ao limite. Desta forma o parergon constitui-se 

como uma periferia. Os limites do parergon definidos como interno (lugar da obra) e 

externo (lugar onde a obra se instala) fazem confinar obra com o que não é obra. Ao 

convocar o olhar para o espaço que delimita, contribui para atenuar a contaminação da 

obra pelo espaço físico envolvente. O espaço interno está sempre numa relação 

inacessível relativamente ao espaço externo (imagens 80, 81 e 82): exactamente onde o 

parergon pode existir para acentuar o espaço interior da obra em detrimento do exterior, 

colocando-os sem acesso um ao outro. Se há dúvidas no sentido de cooperação e 

unidade relevante na relação entre os termos parede, moldura e pintura (ou seja, entre 

contexto, parergon e ergon) basta seguir a lógica do termo par-ergon para a esclarecer. 
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Imagem 82: Paisagem #20 ou Exercício para uma fuga 2011, óleo s/tela, 35x35cm 
 

 

A figura da moldura, como modelo de representação e garante performativo 

pode ser trabalhada como pintura de várias maneiras. Numa atitude crítica das 

vanguardas do século XX, sobretudo aquelas que se desviam dos espaços de 

legitimação artísticos (como os museus ou outros espaços expositivos e/ou de 

consagração), a moldura é, por vezes, usada num contexto humorístico, como acessório 

decorativo (associada a um fabrico com características de requinte: design, nobreza de 

matérias usadas e tratamento de superfície). Tomada num sentido extra-obra (como 

ornamento), é utilizada para múltiplas finalidades e gradualmente desvincula-se de 

problemáticas relacionadas com a obra de arte. Contudo, e apesar de todas estas 

conotações e usos, a moldura, ou antes, o seu poder ancestral ou de origem, convocador 

do espaço sagrado, perpassa através do mais ténue gesto enquadrador. 

A moldura é também uma protecção, uma armadura que se coloca nos limites 

físicos de uma pintura. Tem como função imediata e prática proteger a pintura de 

agressões mas, ao memo tempo, acentua e destaca a pintura (emoldurada): demarca-a e 

diferencia-a do espaço físico envolvente. Pode estar em relação com a pintura 

justamente como parergon (tal como foi apresentado no ponto anterior) e numa 

dimensão objectual, quer dizer, em presença. Ou pode estar pintada como elemento 

figural, quer dizer, estar patente pela representação e, neste sentido, não é exterior à 
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pintura porque lhe pertence56

A moldura objectua conceitos. Esta afirmação é explicitada a partir da análise 

etimológica do termo «templo». A palavra «templo» contém o sentido do sagrado e é 

derivativa do latim templum – termo da língua utilizada pelo áugure (sacerdote romano) 

que designa o gesto delimitador (o desenhar) de um espaço quadrado no céu onde eram 

recolhidos e interpretados os presságios (entre outros, a partir do voo e do canto das 

aves): este gesto definia um quadrado através do qual se lia a mensagem divina. O 

termo latino aproxima-se do grego temenos (que quer dizer «recinto fechado») e da raiz 

contida no verbo temnein (que significa «cortar»). Na sua raiz latina, a palavra 

«sagrado» apenas quis significar o que separa tornando-se interdito e inviolável. As 

noções de quadrado, enquadramento e corte (no sentido de uma delimitação do espaço 

fechado) estão contidas no termo «templo» que, por sua vez, está na origem do 

conceito/função da moldura.  

. Seja ela da ordem da presença ou da ordem da 

representação, a sua função de origem é enquadrar e, ao exercê-la, vai delimitar e 

inaugurar um lugar dentro de si mesma: o lugar propriamente pictórico. Em cada 

pintura, a moldura vai estabelecer um espaço inviolável, que não é apenas relativo a 

outras obras de arte mas, também, na sua relação com o que lhe é exterior. Mas a 

própria moldura demarca-se ao manifestar-se como enquadramento, pois indica um 

enquadramento distintivo.  

 

 
Imagem 83: Pintura-janela, 2010, óleo s/ tela, 140x175cm 

                                                 
56 Na ausência da moldura (objectual ou representada) é o próprio limite definido pela pintura que se 
torna suficiente como elemento enquadrador. 
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A delimitação é uma questão fundamental na pintura. Manifesto é o interesse 

dos pintores pelo assunto: visível no crescente esmero dos seus enquadramentos 

pictóricos. O enquadramento tem a acção de um corte e desloca (virtualmente) a pintura 

do contexto físico onde se instala. Porque a delimitação é a constituição de um universo 

fechado, o limite visual que a moldura exerce no olhar do observador chama a atenção 

para dentro da pintura, para o interior do enquadramento. 

Como metáfora à janela albertiana (imagens 83 e 84), por exemplo, a 

moldura é usada para acentuar a perspectiva na representação pictórica (a perspectiva 

determina uma posição para o observador ou seja, vai atribui-lhe uma coordenada – 

ponto cartesiano no espaço, um topos – face à pintura). A moldura funda a 

profundidade da representação e contribui para fazer «desaparecer» o espaço físico que 

a rodeia: a parede que a sustenta torna-se invisível (tal como a leitura se faz pela 

evanescência da inscrição). 

 

                                                                                     
Imagem 84: Cena de interior #10 ou a pintura-janela (díptico), 

2011, óleo s/ tela, 171x64cm + 169,5x63,5cm. 
 

Embora não seja indiferente ver uma pintura neste ou noutro lugar, a sua 

localização cartesiana no mundo (o seu topos) pode interferir com a fruição de uma 

maneira ou transversal ou participativa. Isolada do seu contexto ambiental, do seu lugar 

cartesiano no mundo, através dos mecanismos conceptuais que a moldura e o corte 

constituem, a pintura apresenta-se como o que está feito, o factum est. Ver uma pintura 

reproduzida num ecrã ou num livro (interferência transversal) é uma experiência 
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distinta de a ver directamente, em presença. A experiência participativa exige a 

presença simultânea da pintura e do observador num mesmo contexto. Certos lugares, 

como acontece nos museus, actuam como caixas de ressonância na fruição da pintura. 

Pensados para privilegiar e potenciar a relação entre a obra e o observador, em certa 

medida interferem, porque contextualizam. A sua função é delimitar e sacralizar: o 

museu é como uma grande moldura que enquadra todas as suas obras. 

A fruição presencial torna-se imprescindível quando uma pintura é 

executada especificamente para um lugar: o topos transforma-se então em locus e neste 

movimento passa a pertencer à pintura (e vice-versa). Pintura e lugar são como uma 

unidade, inseparáveis: o lugar revela a pintura e, ao mesmo tempo, a pintura dá a ver o 

lugar. Em conjunto são a obra acabada (o factum est). Neste caso, a completude da 

pintura depende do lugar onde se instala (remete-se para os pontos 6.1 e 6.5).  

O conceito de moldura estende-se a outros mecanismos de delimitação (tal 

como acontece com o museu, acima referido) de interesse a esta dissertação. A saber: o 

título da pintura e o nome do autor (pela assinatura) vão distinguir a obra relativamente 

a outras obras (do mesmo o de outros autores).   

A função da assinatura do pintor é conferir autenticidade à obra de sua 

autoria. O poder da assinatura está na valorização do ego hic nunc (eu, aqui, agora) 

autorais. Torna-se obra neste gesto caligráfico. Na ausência da assinatura, a obra é 

remetida ao anonimato, ou então, dá-se a sua substituição por uma outra marca 

(igualmente presente na obra). Esta marca pode ser (apenas) a presença do nome 

impresso do qual está ausente a marca caligráfica ou a impressão digital, por exemplo. 

Por sua vez, o título é nome próprio da obra, é o que lhe dá identidade. E 

jamais está ausente, ou seja, esta ausência é aparente. A obra sem título tem como título 

a denominação: Sem-título (lógica que evita a privação de um nome próprio). Esta 

nomeação (não descritiva) tem tanta eficácia isolada como associada a uma numeração. 

A estrutura serial é um exemplo onde a numeração normatiza a intitulação e, embora o 

título se repita entre as pinturas (da mesma série), em cada repetição estabelece-se uma 

relação de identidade com o repetido e também uma ordem. O número de série 

classifica e individua cada pintura. Por exemplo, na exposição La totalidad imposible, 

as obras são todas duplamente intituladas: um primeiro título de ordem genérica 

(paisagem, natureza-morta, cena de interior, retrato, entre outros) vai inserir cada 

pintura dentro dos «géneros da pintura» (classificação histórica do século XVI) onde 

está acompanhada por uma numeração. Depois, separado pelo conjuntivo «ou», um 
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segundo título é acrescentado para expandir, pela linguagem, o campo poético da 

representação pictórica. Este «ou» entre os títulos é marca de uma alternativa, também 

ela de carácter autoral, onde o pintor dá a escolher ao leitor/observador dois campos 

distintivos: um de carácter analítico, generalista e classificativo e outro de carácter 

criativo. De facto, são três as opções que este «ou» indica: as primeiras duas estão na 

dissociação entre a dupla intitulação e, a terceira, na sua combinação. 

 

 
 

Imagem 85: Cena de interior #3 ou Acerca do «fora de campo» 2011, óleo s/tela, 40x50cm 

 

A título de exemplo, a imagem 85, Cena de interior #3 ou acerca do «fora 

de campo» vem apresentar-se numa formulação onde a função do título se combina 

com o representado. Se, por um lado, temos a representação de um gato a brincar com 

uma bola tricolor, deitado num chão de azulejos característico de um espaço interior, 

por outro lado, é visível a representação de uma sombra que avança sobre a moldura e a 

figura representadas. Esta sombra é sintoma de uma situação exterior à cena: denuncia 

a presença de um objecto «para cá» do enquadramento, é registo que atraiçoa um «fora 

de campo». O processo de fazer e de fruir a pintura implica uma selecção rigorosa 

daquilo que se quer representar. O carácter autoral manifesta-se, desde logo, nesta 

selecção, independentemente de resultar de metodologias processuais, de registar uma 

récita, de se apropriar de outras imagens (seja qual for a origem), ou ser o produto de 

universos idiossincráticos. Só quando estas escolhas têm implicações de facto, quando 

estão patentes ou advêm, de forma latente, na representação, a pintura está liberta das 
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suas condições de produção: é expressão da criação e o seu factum-est é silencioso e 

fora do âmbito do espectacular57

Depois deste exemplo retoma-se a questão da performatividade da moldura. 

Ela anuncia várias distinções: separa o «para cá» do «para lá» (na perspectiva) e o 

«dentro» do «fora» na demarcação entre a obra e o lugar onde a obra se instala e, ainda, 

entre o espaço de representação e a sua extensão máxima dentro do suporte (até ao 

limite). Demarcação que reforça uma inter-relação – entre «tela pintada» e moldura-

objecto – que põe em evidência o limite (imagem 82).  

. 

A moldura atrai a atenção sobre si e dá destaque ao que emoldura, ao que 

delimita, ao que resguarda e protege dentro, no seu interior: ela não se enquadra, ela 

enquadra (a obra). É o limite que faz esta distinção, e o limite nunca se confunde com a 

moldura (esteja ela em presença ou pela representação). A moldura protege fisicamente 

e dá ênfase ao enquadramento, participa e integra(-se) na representação pictórica: 

 

«Uma moldura pintada na «continuação» [faz parte da representação] 
da pintura que emoldura funciona como parte da pintura e não apenas como limite. 
Será como se a pintura se estendesse para além do limite que a moldura sublinha 
tornando seu o limite da moldura. Nesse lugar, moldura e pintura coincidem58

 
». 

A moldura pode ter a sua superfície pintada (quando se trata do objecto que 

se «acrescenta» ao limite do suporte pictórico) e, neste caso, é presença. Quando é 

representada na própria superfície pictórica (é da mesma matéria do pictural), a sua 

presença é da ordem da ilusão, é uma questão de trompe-l’œil. Em ambos os exemplos 

ela é pintada: no primeiro, o objecto-moldura é revestido de tinta e representação: a 

moldura torna-se suporte pictórico, é pintada na extensão da representação pictórica e 

fica como que camuflada, ou seja, perde presença objectual e ganha presença pictórica 

(imagem 85). No segundo exemplo, a moldura representa-se dentro do suporte da 

representação pictórica e, para o observador, é como se estivesse em presença, iludido 

pela representação: perde «presença» pictórica e ganha «presença» objectual (imagem 

                                                 
57 A expressão «espectacular» é usada numa alusão à obra de Guy Debord, A sociedade do espectáculo 
(Lisboa, mobilis in mobile, 1991) onde o autor define o espectáculo produzido por e para as massas 
sociais: «O espectáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediatizada 
por imagens» (p.10).  
Justamente, o que aqui se defende nesta dissertação é que a obra de arte se manifesta num sentido oposto 
ao do espectáculo. 
 
58 PRIETO; Margarida P., Contemplar ou a moldura como leitmotiv, in Rui Macedo – Contemplar a 
moldura como limite, Torres Vedras, ed. Galeria Municipal Paços do Concelho, 2008, p.15.  
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86)59

 

. É através da técnica do trompe l´œil onde se exige uma exímia representação 

(competências técnica) que eleva o detalhe à condição de hiper-realidade, que se 

contribui para o efeito de desvanecimento desse real, através do próprio excesso da 

aparência de real: a moldura representada em trompe l´œil assemelha-se demasiado 

com o que é. 

 
Imagem 86: Paisagem #17 ou contaminação pictórica, 2011, óleo s/ tela, 80x120cm 

 

Quando a representação forja (apenas) uma parte, um detalhe, um fragmento 

da moldura a sua integridade e completude são da ordem do pressuposto (imagem 87). 

Na representação pictórica existem elementos que colaboram conceptualmente no 

questionamento dos limites da pintura (em profundidade e no contexto). Porque se 

estabelecem numa relação de cumplicidade com a própria representação (delimitada 

pela representação da moldura) são elementos que percorrem os seus vários planos, em 

profundidade. Quando interrompem a figuração da moldura (que determina o primeiro 

plano) denunciam a sua presença aparente, quer dizer, representada segundo técnicas 

que visam o trompe l´œil. Esta interrupção é apenas aparente porque o sistema de 

                                                 
59 O Retrato de Jacqueline de Pablo Picasso (patente no Museu Picasso em Barcelona) é um exemplo da 
uma moldura (objecto) pintada como parte da pintura. O pintor Julian Schnabell e Howard Hodgkin 
produziram trabalhos onde a moldura que protege a pintura foi pintada, numa extensão da representação. 
Segundo Julian Gallego representar a moldura na pintura e/ou fazer alastrar para a moldura o pintado, é 
uma acção semelhante ao representar de uma janela ou de um parapeito na pintura: são ilusões que, 
utilizando a moldura ou a janela como elemento enquadrador, introduzem profundidade na bi-dimensão 
para inaugurar um outro espaço. Desta forma dá-se um duplo enquadrar. Cf. GALLEGO, Julian, El 
cuadro dentro del cuadro, Madrid, ed. Cátedra, col. Ensaios Arte, 1991.  
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percepção humano vai completá-la. Para exemplificar veja-se a imagem 87 onde esta 

situação é patente: o elemento (uma «ponte branca») atravessa a representação em 

profundidade para estabelecer (no plano da representação e no plano metafórico) uma 

passagem. A ilusão que provém do uso da perspectiva é acentuada pela representação da 

moldura num primeiro plano, no qual se sobrepõe a «ponte branca». E assim, o espaço 

expositivo, ou seja, o que envolve a pintura (inclusivamente o observador), é chamado 

explicitamente (pela representação, ou seja, pelos elementos que a constituem) a 

participar na representação. 

 

 
Imagem 87: Paisagem #27 ou O acesso 2011, óleo s/tela, 80x120cm 

 

O elemento figurativo (a «ponte branca») está patente como abertura, um acesso 

figurado num convite, um apelo à passagem justamente porque interrompe a moldura. A 

moldura representada em trompe l´œil é da ordem do excesso de presença e por isso 

pressupõe-se inteira embora, no plano do visível pictórico, esteja incompleta. Esta 

estratégia pictórica (de sobrepor planos e iludir um movimento ou uma direcção nos 

elementos figurados) abre o questionamento sobre o aberto/fechado. O que caracteriza 

um espaço fechado são os seus acessos (ou antes a inexistência destes acessos ou ainda 

quando o acesso está vedado) e, assim, por oposição, um espaço aberto é aquele com 

acesso. Em termos filosóficos a obra de arte é um acesso. Alguns autores, como por 
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exemplo Lacoue-Labarthe60

Formalmente, pela pintura, alguns elementos pintados estão representados 

parcialmente: por exemplo à moldura «falta» uma parte, justamente porque está 

interrompida pela «ponte branca». E o mesmo acontece com a superfície azul, sobre a 

qual está, também, a «ponte branca», ou ainda com a «vegetação», que parece cortada 

pela moldura. São estratégias de corte e fragmentação que sugerem a sobreposição de 

planos. A acrescentar à deformação das figuras, pela perspectiva, obtém-se a ilusão da 

profundidade na superfície bidimensional, onde os elementos são interpretados (mas 

não representados) na sua completude no plano do pressuposto (imagem 88, 89). 

, desenvolvem este assunto, especificamente. Contudo, para 

esta dissertação, a dicotomia aberto-fechado é um ponto de interesse a analisar, na 

medida em que afecta a representação num sentido formal e conceptual (não filosófico).  

 

 
Imagem 88: pormenor de «In Advance of» Ingres’s Napoleon I on his Imperial Throne,  

2008, óleo s/tela, 200x200cm (identificada acima como imagem 50) 
 

A moldura (presente ou representada) vem sublinhar uma delimitação e assim 

fazer o recorte. O gesto ininterrupto de separação configura uma área fechada. Pela 

representação pode sugerir-se a interrupção (aparente) deste fechamento, ou seja, abrir 

fissuras ou acessos: é esta a função dos elementos «ponte branca» na imagem 87 e do 

«cão» na imagem 88.  

No primeiro exemplo, o elemento vem do plano do fundo e dirige-se ao 

observador (vem de «lá» para «cá»); no segundo exemplo, o elemento entra no plano da 

                                                 
60 LACOUE-LABARTHE, Philippe, Ecrits sur l’art, Genève, Les presses du réel, Collection mamco, 
2009. Remeto para o ensaio 23. Le dépaysagement, pp 249-255. 
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representação (vai de «cá» para «lá»). Ou seja, é pela ilusão de um deslocamento ou de 

uma tomada de direcção (pelos elementos figurados na representação), que se torna 

patente o acesso. Paradoxalmente, é pela representação da moldura (figura incorruptível 

que determina o primeiro plano) que se interpretam os outros elementos representados 

(«ponte branca» e «cão») num «para cá» ou «para lá» que patenteia a abertura 

(metafórica) que toda a obra instaura ( imagens 87, 88 e 89).  

 

 
Imagem 89: Cena de interior com Paisagem #2 ou O espanto, 2009, óleo s/ tela, 140x175cm 

 

Quando um elemento ilude sobrepor-se a todos os planos da representação – 

sendo o que se interpreta como o primeiro coincide com moldura representada (como 

acontece nas imagens 87, 88 e 89) – a sugestão de profundidade é favorecida. Várias 

são as ilusões que contribuem para esta ampliação do espaço pictórico em profundidade: 

nomeadamente a perspectiva atmosférica ou aérea nos planos de fundo (onde a 

espacialidade cromática é determinante), a sobreposição de planos, o aumento da escala 

da representação em direcção aos primeiros planos que culmina no primeiro, com a 

representação da moldura à escala de um para um e, sobre ela, numa interrupção 

(representativa) duas figuras: um plinto e um gato iludem estar no plano do espectador, 
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ou seja, no plano «para cá» do primeiro61

Os diferentes elementos pintados (objectivados nos exemplos acima indicados) 

são como enlaces entre a pintura e o que lhe é exterior e, sobretudo, com o que a pintura 

convoca de exterior a si. Esta convocação pode ficar-se pelo jogo pictórico de carácter 

formal e interacção conceptual, ou estender-se ao posicionamento da pintura e 

consequentemente ao locus – isto se o lugar onde se instala lhe tece à partida, os 

contornos (imagens 1, 5, 6, 9, 26, 27, 28, 48, 49, 60, 61, 66, 68, 73, 75, 76 e 79).  

 (imagem 89). A figuração de um animal 

introduz uma situação de movimento que implica um espaço-tempo: o espaço ocupado 

pelo gato no seu movimento que tem uma duração (no tempo). Entre estas duas figuras 

– plinto e gato – e o primeiro plano pressupõe-se uma distância e, com ela, um intervalo 

– metáfora para a distância entre representação e presença, entre cópia e modelo, entre a 

obra e o espaço que a circunda. O espaço envolvente é tomado pela representação do 

plinto e do gato, para assegurar a convocação desse espaço extra (que é o espaço do 

observador) no plano «para cá» do primeiro: plinto, gato e observador ocupam, assim, 

um mesmo lugar, «ilusoriamente» «para cá» da pintura. Desta maneira, estes exemplos 

tornam patente o que está latente na obra de arte: uma convocação que põe em relação o 

fechado e o aberto.  

 

 
Imagem 90: Auto-retrato #2 ou Rui Macedo 2008 instead of Albrecht Dürer 1500, 

2008, óleo s/tela, 130x130cm 

                                                 
61 Também neste primeiro plano, a par da moldura representada, um símbolo convoca o ecrã e, com ele, 
um limite de outra ordem: em termos metafóricos esta bateria sem carga (figurada) vem abrir o campo do 
impossível: sem carga não há visualização. A pintura fica cega. 
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Pela representação de várias molduras (imagens 34 e 90) iludem-se «pinturas 

dentro da pintura»: alimentada pelo recurso a uma multiplicidade de temáticas, 

definidas ou condicionadas pelos limites de cada moldura representada (completa ou 

parcialmente) cada enquadramento abre-se como «portas» e/ou «janelas», num jogo de 

convocações (imagem 91). 

 
 

 
Imagem 91: Interior com paisagem, 2008, óleo s/tela, 200x200cm 

 

Em articulação com a representação parcial da moldura, também as estratégias 

de composição alimentam a relação interdependente entre o lugar da instalação e a 

própria pintura instalada. A sugestão representacional do corte e a instabilidade do 

enquadramento62

                                                 
62 O enquadramento pictórico, segundo as regras clássicas, sustenta-se em equilíbrios compositivos 
baseados na simetria, proporção e harmonia. Na ausência destes equilíbrios alimenta-se a instabilidade do 
enquadramento. O período histórico classificado como Barroco tem como uma das suas características a 
infracção ao equilíbrio, explorando dinâmicas espaciais que visam uma nova globalidade expressiva que a 
dicotomia belo/sublime irá potenciar mais tarde (no Romantismo novecentista). 

 estão em conformidade para, desta maneira, apelar ao observador por 

uma completude já «fora de campo», fora da superfície propriamente pictórica mas 

dentro do que se pode enunciar como o seu campo de reverberação. O lugar onde a 

pintura se posiciona não se traduz, aqui, num desvio à sua essência, pelo contrário, é-lhe 

fundamental e a sua integração é de ordem ontológica (imagens 92 e 93).  
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O corte da moldura em cumplicidade com a instabilidade do enquadramento e, 

ainda, com o posicionamento do objecto pictórico no espaço expositivo – instalação que 

põe em questão as convenções – determinam o factum est da pintura site-specific.  

 

 

 
Imagem 92: Cena de interior com paisagem #3, 2009, óleo s/tela, 140x175cm 

 

 
Imagem 93: Vista parcial da exposição/instalação La totalidad imposible no IVAM onde é 

visível o posicionamento da pintura Cena de interior com paisagem #3 
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6 PINTURA SITE-SPECIFIC: CINCO OBRAS PARA O ANTIGO 
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO EM LISBOA 
 

 
 

Imagem I: A porta ou Sala 3.70 
 2011, óleo s/ tela, 273x125cm 
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Imagem Ia: Esquema de montagem da pintura A porta ou Sala 3.70 
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Imagem II: Vista de Interior ou Obra para restauro 

 2011, óleo s/ tela, 193x159cm 
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Imagem IIa: Esquema de montagem da pintura  
Vista de Interior ou Obra para restauro 
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Imagem III: A moldura como limite ou O limite enformado moldura 
2011, óleo s/ tela, 233x157cm + 173x157cm + 73x100cm + 97x130cm 
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Imagem IIIa: Esquema de montagem do políptico 
A moldura como limite ou O limite enformado moldura 
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Imagem IV: O acidente por vocação ou O acidente provocado 
2011, óleo s/ tela, 188x250cm 
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Imagem IVa: Esquema de montagem da pintura  
O acidente por vocação ou O acidente provocado 
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Imagem V: A passagem ou 3.27 
 2011, óleo s/ tela, 273x170cm 
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Imagem Va: Esquema de montagem da pintura  

A passagem ou 3.27
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ImagemVI: Mapa da localização da instalação Pintura site-specific: cinco obras para 

o antigo Convento de São Francisco em Lisboa  
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7 CONCLUSÃO 
 

A pintura site-specific permite fazer uma equação entre o objecto pictórico e o 

espaço expositivo (galeria ou museu). Releva de uma co-relação da ordem da fusão 

mas, nesta equação, o resultado excede a soma das parcelas: é maior, mais completo e 

convoca uma quasi totalidade (totus), como se conclui em La totalidad imposible. 

A arquitectura, na sua especificidade morfológica e funcional, vai determinar, a 

priori, tanto o projecto pictórico (modus operandi) como o topos expositivo de cada 

pintura e, por isso, participa activamente (e não apenas como condicionante) na 

formulação e posicionamentos propriamente pictóricos. Em exposição, na fruição da 

obra, é patente esta integração.  

Quando, aos dois termos principais da equação (objecto pictórico e espaço 

expositivo) acresce a componente museológica, a equação complexifica-se. Esta 

complexidade é, igualmente, consequência da intervenção de mecanismos conceptuais 

(amplamente definidos nos quatro exemplos que constituem esta dissertação) que 

participam como estratégias pictóricas de estilhaçamento de sentidos. As temáticas, as 

técnicas, as dimensões, bem como os formatos (shaped canvas) são considerados (e 

apropriados) em paralelo com os jogos de trompe l’œil, os planos perspectivados em 

mise en abyme, as repetições, as citações, as alusões, o pastiche e o dispositivo 

conceptual e formal da moldura63

O lugar de exposição, ao invés de desaparecer (como se pretende com a fórmula 

conceptual do white-cube – no âmbito de um ideal expositivo actual – ou como 

, numa relação conjunta ou separada, na formulação da 

prática pictórica. Estas opções determinam o modus operandi e permitem alimentar a 

ilusão de pertença das pinturas relativamente ao lugar expositivo (e vice-versa), para 

garantir distintos formatos expositivos e, consequentemente, tornar distintivas as 

experiências de fruição que propõem (em termos estéticos e /ou lúdicos). De cada vez 

que o lugar é outro, o mise-en-scène que se gera neste enleado (lúdico) estabelece 

diferentes complementaridades entre a obra de hoje e a que é testemunho do passado, 

reformulando a experiência da pintura site-specific.  

                                                 
63 A moldura é um termo empírico que recobre duas funções semióticas, a de contorno e bordo. Contorno 
é “o traçado não material que divide o espaço em duas regiões, para criar o fundo e a figura”, enquanto 
que bordo designa “o artifício que, num dado espaço, designa como uma unidade orgânica um enunciado 
de ordem icónica ou plástica”. “O bordo é um signo da família do índice”. cf “Sémiotique et rhétorique 
du cadre”, Groupe µ, in: La part de l’œil, 1989. 
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fenomenologicamente acontece no plano da representação teatral), vai ganhar 

protagonismo. Justamente, pelo posicionamento específico das pinturas em exposição 

dá-se uma reconfiguração do lugar. Do ponto de vista do pintor, a linha projectual 

inicia-se com a informação e enformação da obra relativamente ao lugar onde se irá 

posicionar, e termina com a exposição onde é verificável uma inversão de funções: é 

agora a pintura que informa e enforma o lugar, dentro do que são as suas determinações 

próprias, no plano de uma representação da ordem do ilusório. Ilusoriamente, o lugar 

expande/encolhe-se, metamorfoseia-se pela camuflagem, reposiciona-se face ao 

observador. Cada exposição pictórica site-specific proporciona uma nova experiência 

sobre o «já visto», devolve o prazer de reconhecer: na ilusão de «ver como pela primeira 

vez», com que o observador se depara, a sensação de novidade é mais importante e vai 

substituir o novo. Surpreendentemente, a expectativa é alimentada num paradoxal 

interesse pelo jogo entre o estranho e o familiar. 
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8 ANEXO 
 

 

(A)TOPOS para uma (a)topografia da instalação pictórica64

 

. 

Topos é o elemento grego na composição das palavras que exprime a ideia de 

«lugar». O «a» privativo antes da palavra vem retirar-lhe (ou negar-lhe) esse sentido 

primeiro, ficando atopos como o «não-lugar» ou «sem lugar». 

 

O conjunto de pinturas apresentado por Rui Macedo na galeria Gomes Alves 1 é 

exemplo da investigação plástica que o artista tem vindo a abordar sistematicamente e que 

parte de conceitos literários como o mise en abyme e/ou a referência à história da arte, 

verificáveis pela citação a outros pintores e outras obras nomeadamente através de títulos 

como: Retrato de um Bebé, Início do Império, Palazzo Capitolino, Roma, Com 

fragmentos de «Deposição de Cristo», 1549, de Bronzino ou A partir de um fragmento 

de «S Jerónimo a ler» de Georges de La Tour, onde se confirma o reconhecimento 

imagético.  

Se as pinturas se referenciam uma às outras através dos seus ecos na história da arte, 

essa referência também se deve à repetição de elementos que passam de tela para tela. Como 

se não tivessem um «lugar» próprio e definitivo, cada um desses elementos, a cada momento 

de repetição, constrói (para si) um «novo lugar», abre-se como possibilidade de existir mais 

uma vez e em autonomia. Esta opção, que o pintor sublinha por uma montagem que potencia 

o reconhecimento em abismo, só é eficaz pela colocação exacta, meticulosa e estratégica de 

cada pintura nas duas salas da Galeria. O «lugar» é, neste caso, absolutamente estruturador 

justamente porque nele se encena a instalação. Concebida à priori como um conjunto 

relacional equacionado segundo uma montagem de cariz topográfico, a apresentação exibe a 

escolha cirúrgica desse «lugar» pensado enquanto ponto cartesiano.  

Contudo, em Pintura (a)topos enfatiza-se pela representação, ou seja, pelo conteúdo 

de cada pintura e dos conceitos que subjazem à sua elaboração. Qual o «lugar» deste ou de 

outro elementos? Qual o «lugar» desta ou da outra pintura? Que posição ocupam na 

cronologia histórica?  

                                                 
64 (A)TOPOS – exposição individual de Rui Macedo na Galeria Gomes Alves, patente ao público de 22 
de Maio a 1 de Julho de 2009. 
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Atopos significou, numa primeira instância, aquilo ou aquele que não tem lugar fixo, 

que resiste à classificação. Neste sentido, e evitando questões de ordem composicional, todo 

o elemento que se repete nestas pinturas, no momento em que, isolado do(s) seu(s) 

contexto(s) imagético(s), se torna disponível para o pintor, nesse momento e apenas então, se 

pode classificar como atopos. É necessário, contudo, pensar a pintura como uma permanente 

colagem onde o elemento plástico, ainda por representar, tem a elasticidade imprescindível 

para se tornar representação pictórica. 

(A)topos pensado enquanto conceito operacional duplo confere um sentido espantoso 

a estes três diferentes núcleos de pintura: os elementos destacados são repetidos apenas 

aparentemente. Contextualizados ou em protagonismo dão-se ao olhar do espectador 

sugerindo um percurso de visitação. Mas a leitura contrária é igualmente uma possibilidade 

na medida em que o reconhecimento se faz mediante uma segunda imagem (que duplica e 

simultaneamente modifica toda ou parte de outra já conhecida, vista imediatamente antes). 

Sem perder a identidade o representado adquire, em cada uma das pinturas, contornos 

próprios e individualizantes. Esta autonomia relacional permite considerar cada pintura de 

forma autónoma, faculta as relações imagéticas (nomeadamente com a história da arte) e 

garante afinidade sem ditar sequências. O «lugar» de cada elemento só lhe é atribuído pela 

sua representação, quando passa a ter uma existência pela pintura. É a pintura que lhe 

garante esse topos representacional.  

Neste contexto de (a)topologias, a representação da moldura é particularmente 

pertinente pois o espaço que a ela define tem características únicas que estão na génese da 

obra de arte. A moldura é simultaneamente topos e atopos. É atopos como fronteira ou zona 

neutra entre duas áreas cuja estrutura de separação é o quadrado. É topos porque abre, no 

sentido da instauração, o lugar sagrado.  

Margarida Prieto 

Lisboa, 21 de Maio de 2009 
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