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MARÇO 07 

1 

Começo hoje o diário artístico que resulta de uma necessidade de 

registo mais aprofundado dos pensamentos e das ideias que me vão 

ocorrendo em cada dia sobre o meu projecto de investigação. 

Pensei hoje sobre o motivo que me leva a fazer um trabalho sobre a 

teoria das proporções e ainda não consegui bem descobrir. 

Passa pela ideia de quadratura do círculo, de perfeição de medidas e 

de algum ideal de beleza, mas é vago. 

Penso no entanto que as imagens novas produzidas na arte no século 

XVI resultaram em grande medida das ligações da arte com a ciência. 

E assim deverá ser também no século XXI. A produção de novas 

visões não é um processo da visão, mas sobretudo um trabalho do 

cérebro. 

As imagens do corpo humano que hoje são reveladas pelas novas 

tecnologias, fundamentalmente as ligadas às ciências médicas, tornam 

possíveis novas reflexões.Será a partir da recolha das imagens 

fornecidas pelas ciências médicas que as investigações sobre o corpo se 

iniciaram. 

Sobre a questão da geometria surgue-me a ideia de fazer a 

comparação do desenho do Leonardo da Vinci da quadratura do 

círculo com a proposta geométrica da obra do E.M. Melo e Castro. 

Poderia resumir a questão a qualquer coisa como: da impossibilidade 

da quadratura do círculo á geometria diversa do fractal … mais ou 

menos o que é proposto.   

Esta ideia surge na sequência do vídeo que vi ontem de E. Melo e 

Castro sobre "Os cinco sonhos da geometria", pois neles se resume a 

história ocidental a partir da geometria. 

Esta obra de Melo e Carto é muito importante e relacionei-a não só 

com os desenhos de Pablo Palazuelo intitulados "sonho de Yeates" - 

expostos no MACBA em Barcelona – como também com o quadrado 

ou o círculo. 
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Todas estas coisas, mais as aulas de desnho textil que tive com o 

Engenheiro Melo e Castro me trouxeram á memória o trabalho de 

debuxo, malhas ou tecidos com uma possível determinação de pontos 

no espaço. Daí tinha já resultado a possibilidade de construir uma 

espécie de tear que possibilitasse uma malha, assim como a colocação 

dos pontos no espaço. 

O tear de Jaquard será uma possibilidade de construção de máquina. 

 A caixa de areia também permite ir construindo os planos. 

Geometria no espaço – desenho vectorial – desenho industrial – 

desenho da roupa – desenho de moldes – exames médicos Tac, 

ressonância magnética, etc.   

2 

Conciliar teoria com prática é um projecto difícil e ambicioso pelas 

características de um ensino em Portugal, muito direccionado noutro 

sentido. 

Tenho a convicção plena que quero fazer um trabalho de investigação 

movido em primeiro lugar pela prática artística suportada 

evidentemente por uma teoria e um estudo teórico feito segundo as 

normas internacionais. 

Importa saber porque estou eu a fazer este trabalho. O que pretendo e 

para que o quero? 

A questão da necessidade não é razão suficiente para eu me mover 

como o estou a fazer. 

Quais são as verdadeiras razões que me movem para este projecto de 

investigação? 

3  

Tarde de trabalho prático no espólio de Gesso com as experiências 

das pastas fimo. 

PROJECTO LAOCOONTE 

 Perante os moldes de gesso de um pé - tive uma visão/ideia/input. 

Os moldes de gesso, que são uma identificação sumária de planos, 

poderão ser também relacionados com a planificação dos moldes da 

costura. 
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Se retirar dos moldes de gesso o seu desenho planificado e com eles 

fizer um pé em tecido tenho um pouco a solução que estava à procura. 

Relacionado-o com o meu trabalho de moda, é evidente a enorme 

quantidade de soluções que poderei desenvolver. Poderei utilizar a 

solução das palhetes do vestido da Zara, por exemplo, para os cabelos 

como poderei incorporar alguns fechos éclair, para fazer entrada de 

bolinhas de esferovite, nas costas das figuras…. 

A questão da volumetria e da sua planificação terá início neste 

projecto de Laocoonte em costura. 

Podemos tirar a partir daqui inúmeras ilações: 

-Relação com a moda 

-Relação com a geometria 

-Relação com o desenho informático / vectorial e outros 

-Relação com algumas experiências da história de arte que vem desse 

ponto de pesquisa. (Ver quais…) 

-Possibilidade de fazer uma pesquisa do clássico ao contemporâneo a 

partir das várias experiências  

4   

 Do “Tiro ao alvo” num propósito Zen 

De como nós e o alvo temos que ser a mesma coisa. 

7 

 Pressinto cada vez mais o que deverá ser uma investigação do ponto 

de vista da arte, não do ponto de vista da história ou da filosofia. 

8  

 Da catalogação e sistematização do processo mental na organização 

das ideias. Este processo ajuda-me a concentrar, a balizar os assuntos e 

a fazer um exercício de contenção de raciocínio dentro dos parâmetros 

estabelecidos. 

Olhar para um livro e começar a abri-lo de um ponto de vista tão 

sistemático é uma tarefa científica. Ir descobrindo como se organiza, 

como se analisa, para que serve no nosso trabalho - outra forma 

absolutamente diferente de equacionar a questão o estudo. 
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Da relação da medicina com a Arte. Pontos em que essa colaboração 

seria possível. 

Uma das questões principais da escultura é a sua interrogação sobre 

a espacialidade – entendida esta num sentido genérico sobre os 

problemas no espaço e do espaço. 

Assim sendo, a teoria da representação tal como ela é entendida na 

cultura ocidental, terá a sua raiz científica na trilogia – arte, medicina e 

matemática. 

Essa máquina visual, então equacionada no século XV, permitia 

não só tratar o espaço em si, como as figuras no espaço e as próprias 

figuras isoladamente. 

O caso específico que agora me interessa considerar, refere-se à figura 

do corpo humano - a questão da sua representação ou reprodução 

coloca questões espaciais importantes que, sem um sistema rígido de 3 

coordenadas, não é possível executar com exactidão. 

Esse sistema de coordenadas, assim como as diversas máquinas que 

permitiam obter esse conjunto, foram desenvolvidos por vários artistas 

– Piero de La Francesca, Leonardo, Dürer. 

Conceptualmente o que interessa é considerar um mapa de pontos no 

espaço, mapa esse que corresponda a uma determinada forma. 

Se abstrairmos a questão, poderemos ter no espaço apenas um mapa de 

pontos, que pode ser o mapa do corpo. 

Esse mapa de pontos, que tem uma organização, poderá deixar de a ter 

se entrarmos noutro tipo de geometria que não a cartesiana. 

Tenho que estudar Descartes, Euclides, a geometria dos fractais e a 

física quântica. 

Saber como afinal o conjunto de pontos que forma a matéria poderá 

ser uma grelha semelhante a uma teia de um tecido que se deforma. A 

tal prega de que fala Deleuze….  

Então poderei pensar que essa malha que vem da Renascença se 

deforma. O melhor exemplo para isso são alguns exercícios de pintura 

da Vieira da Silva, em que essa malha avança e se deforma nessa 

máquina visual da Renascença…. 
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Como fazer tacelos e determinar as suas linhas? 

Poderão os tacelos corresponder aos moldes da costura? 

9 

Projecto para Dürer contemporâneo.  

Os dois Impérios coloniais Português e Espanhol. Sociologia e 

antropologia. 

Fazer um teledisco com música Rap/Indiana/ Brasileira/Africana com 

as várias raças e misturas portuguesas. 

Fazer um teledisco idêntico com os Mix espanhóis. 

Ex: Os vendedores ambulantes em frente às lojas de moda da Gran Via. 

10  

Os projectos culturais portugueses apontam sempre para o passado, a 

história e os acontecimentos de ontem. 

Brinca-se ao passado, não ao futuro. 

De facto só os americanos estão não Lua e os europeus pensando nas 

casas apalaçadas... 

14  

Projecto sociológico/ Dürer 

Fazer várias entrevistas, com diversos depoimentos da experiência do 

fim do Império Colonial Português – o silêncio dessas vidas …. 

Som desses depoimentos de várias raças – a questão das migrações dos 

povos. 

22 

Passei na Soledad Lorenzo: porque é que eu penso coisas e elas 

aparecem muito semelhantes ao que eu pensei? “Assusta-me” ver 

aquelas coisas tão semelhantes… não será por acaso que nos 

encontrámos. 

Estou a fazer o sistema inverso com os meus objectos – sapatos e as 

figuras em escalas tão pequenas – a ideia é a mesma, mas ao contrário. 

E depois aquele colar de camisa de homem do século XVI suspenso …. 

Como a minha foto de D. Sebastião …  

23 

Comecei já a fazer uma recolha de imagens que vou pensando 
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diariamente – verifiquei por exemplo ser esse o sistema de trabalho de 

Roy Lichtenstein, nos seus caderninhos de notas – a par da parte escrita 

que devo fazer diariamente. 

ABRIL 07 

7 

Hoje estive toda a tarde na Faculdade fazendo a cabeça do 

Laocoonte em porcelana Fimo. Ficou para cozer, coisa que penso fazer 

amanhã.  

8 

Voltei à faculdade para cozer a cabeça do filho do Laocoonte … 

Retoquei a de pasta fimo e cozemos a de porcelana Fimo. Tivemos que 

parar de a desmoldar porque se despregou da junta que havíamos feito 

e não se desmoldou do tasselo.  

20 

Andei por Madrid. Passei na Soledad a ver a exposição. Achei 

interessante pela diversidade dos suportes – desenho, fotografia, vídeo 

informatizado, pintura, instalação fotografada. Mais uma vez os 

materiais têxteis … 

Fiz uma tarde de pesquisa em lojas de moda de várias coisas – atraem-

me os cenários de moda, as lojas, o jogo de luzes, as montras, os 

tecidos… como vou integrar tudo isto no meu projecto de 

doutoramento? Não sei ainda. 

21  

Trabalhei freneticamente. Tentei apontar e esquematizar o 

melhor que consegui, com recortes e apontamentos, as minhas ideias e 

os meus pensamentos …. Quero fazer as minhas coisas … 

rapidamente. 

Trabalhei sobre: 

a) A quadratura do círculo nas suas possibilidades de realização e 

no meu projecto de auto-retrato… (fiz sobre esse assunto algumas 

anotações). 

b) Equacionei o símbolo de Yin-Yang e como relacioná-lo com a 

quadratura do círculo.  
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Duas civilizações e dois símbolos geométricos de conciliação de 

opostos. 

c) A geometria do corpo humano. Sua relação contemporânea, com 

Mondrian. Porquê Mondrian? Pelo seu estudo nítido sobre a geometria 

e o número de ouro a níveis absolutamente abstractos. Assim o fizeram 

também os gregos no seu estudo sobre o corpo humano. Tornaram tão 

irreais as formas humanas que as tentaram aproximar de um ideal de 

beleza matemático inigualável. 

d) Projecto Tordesilhas. Os Impérios Ibéricos na Actualidade. 

As Migrações dos povos. Peregrinação. Projecto a ser desenvolvido no 

metro de Lisboa e Madrid. 

- Grafismo urbano – Graffitis/tatuagens/etc.… 

- Cenários: painéis brancos, rematados com pasta cinzenta num 

percurso de metro. 

Escadas que sobem e que descem cheias de figuras … 

- “Durer contemporâneo” 

Várias figuras, resultado da imigração ou que se note que vão de 

viagem, vão surgindo num percurso labiríntico … 

- Um indiano que toca acordeão 

- Um negro que toca tambor 

- Uma banda de Jazz de imigrantes de países de leste 

- As várias formas de performance de que se reveste a mendicidade 

profissionalizada … 

- Os vários viajantes com malas… 

e) O meu auto-retrato e a minha situação pessoal. 

22  

Consegui resolver a colagem das figuras feminino/masculino que 

no fundo é outra forma de quadratura do círculo. 

Reparei que as figuras que havia recortado estavam umas vestidas de 

branco e outras de preto e que tinham o cabelo louro ou escuro. 

Relacionei por isso as figuras com o símbolo de Yin-Yang.  

Numa das fotos, as figuras estão separadas por uma esquina de uma 

parede. O que fiz foi sobre essa situação desenhar as curvas da 
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geometria de Yin-Yang. Quando o fiz senti-me realmente bem…  

23 

Quero relacionar academia, moda, antropologia, medicina, etc. 

Porquê esta mistura? Como se concilia isto no meu projecto? 

Lembro-me da peça maravilhosa de Bill Viola sobre São João de La 

Cruz. 

Essa pequena cela monástica, rodeada de montanhas onde se ouve o 

vento e a declamação dos seus poemas realizados nessas condições de 

isolamento monástico … lembro-me do silêncio dos monges Zen … e é 

assim que me apetecia ficar … 

Lembro-me da peça de Rebecca Horn, sobre o grito da Baleia - uma 

peça em que se ouvem uns sons dos templos Budistas Zen, misturados 

com projecções de letras sobre as paredes e caixas quadradas cheias de 

água…  

24 

PROJECTO METRO 

a) Das figuras de imigrantes 

MANHÃ – Africano vestido à ocidental, com sapatilhas, calças de 

ganga e túnica. Tocando batuque no vagão de metro, com a mão e um 

lápis. 

Estranha esta falta de sentido. Os sinais dos batuques que comunicam 

sons de aldeia para aldeia deixam de fazer sentido nestes túneis do 

metro. 

FIM DE TARDE – O mesmo africano, sentado no chão, toca o mesmo 

tambor. Esses sinais que se perdem, nestes túneis cheios de gente que 

não entendem aquela música. BABEL 

Deslocação de lugares e de sentidos ….. 

a) Da forma como as figuras poderão surgir 

Referência – Exposição dos Young British Artist. Vídeo das bolas. 

Fazer pequenas maquetas de corredores de Metro, onde essas figuras 

possam surgir. Serão filmadas em travelim, etc. 

Penso que estas imagens devem ser captadas por máquinas 

fotográficas de telemóveis - novo conceito de comunicação e 
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transmissão de imagens com todo o ruído visual que isso implica. 

Numa referência ao trabalho conjunto desenvolvido por Andy Wharol, 

Basquiat, Beuyes.  

Cenas locais de diversas raças, transmitidas por sistemas de 

comunicação actuais.  

Rede de telemóveis, ligados a Televisores que transmitem 

mensagens diversas e móveis – imagens, texto, etc…… das coisas que 

acontecem.   

PROJECTO CORPO PERFEITO/CORPO MUTILADO 

Em frente a um painel de publicidade da Mango (já vandalizado por 

graffittis) com uma cerca de obras em frente, estava uma velhinha 

muito velhinha, vestida de negro com um lenço na cabeça e uma 

bengala. Tinha um letreiro com uma oração – são estes os pedintes 

luminosos, figuras da vida, da miséria, da cidade – e curvada quase 

sem se ver a cara ali estava. Tirei umas fotos com máquina 4 lentes. 

Não sei o que resultou. 

PROJECTO TRÊS VIDROS 

Conceito de janela renascentista…. Sendo a actual uma janela de 

correr…ou uma janela digital … “Relatório minoritário”. Passam por 

essa janela várias figuras contemporâneas, que se recortam não numa 

perspectiva aérea mas digital. 

Imagens médicas….dos corpos que passam. 

PROJECTO D. SEBASTIÃO 

A fotografia que terei de fazer, poderá ser feita comigo vestida com 

calças de ganga e T-Shirt? Mantendo o animal? Deverá ter um sentido 

também contemporâneo ou não?  

Apetece-me cada vez mais fazer “objectos de pensamento como 

diário”.  

25 

Comprei agulhas e linhas para começar coser. 

Vou tratar da maquilhagem para fotos do D. Sebastião e vou estudar 

este tema no Museu do Traje 

Só consegui falar com a pessoa da Imprensa. Enviei e-mail ao director 
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do Museu. Veremos o que acontece amanhã. 

Ponho em dia os meus diários… 

26 

Manhã para organizar alguns e-mail logo pela manhã e depois 

concentração e preparativo para a reunião com o Professor J. Bordes. 

Falei-lhe muito rapidamente do projecto e de como seria possível 

consultar a sua Biblioteca… 

- Falei-lhe do projecto prático: Laocoonte em costura e localizou-me os 

dois existentes em Madrid. Um na Academia e outro do Museu das 

reproduções artísticas. 

- Concluiu que na sua biblioteca os exemplares espanhóis eram poucos 

e que eu teria muito trabalho para desenvolver ainda nas outras 

bibliotecas. Marcou-me uma espécie de TPC para começar a trabalhar. 

Consultei hoje pela primeira vez na BN: 

- Diego de Sagredo: Medidas del Romano. Edição 1549 Toledo 

- Diego de Sagredo: Medidas del Romano. Coleção Tratados 

- Garcia Hidalgo: “Princípios para estudiar el mobilíssimo y real arte 

de la pintura” 1693. 

27 

Fui ao Museu do Traje e ao Museu das Reproduções Artísticas. 

Consegui ver o Laocoonte que aí existe. 

30 

Tornei a encontrar o cenário do Metro, no sentido Moncloa-Anton 

Martin: Painéis brancos, rebocados nas juntas de escuro, com uma 

figura cantando. Desta vez era uma rapariga que cantava ao microfone 

acompanhada de uma aparelhagem. Tirei-lhe uma fotografia.  

Maria – Do Equador – “A METADE DO MUNDO” horizontal 

Projecto Tratado das Tordesilhas”, que é sobre a metade do mundo 

vertical. 

Ver esta questão da divisão do mundo em horizontal e vertical. 

MAIO 07 

1 

Repenso o meu projecto da tese tendo em consideração o projecto da 
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Imagem na Ciência e na Arte. Deverei fazer o quê? Não sei como se irá 

processar o trabalho com essa equipa por isso é melhor não pensar em 

muitas coisas. 

No entanto parece-me possível: 

1- Passar o estudo do século XX para o projecto 

2- Passar o projecto das Galerias para o projecto 

3- Fazer o meu trabalho plástico no projecto de grupo… os tais 

objectos diários de pensamento…. 

PROJECTO TORDESILHAS 

Como são diferentes as cidades Lisboa/ Madrid e diversas as suas 

histórias… através da diversidade das raças que por aqui circulam… 

2 

Estou bastante confusa com o trabalho que irei apresentar no projecto 

da Imagem. Não sei como fazer porque também o trabalho de grupo 

está por definir. A melhor coisa é continuar fazendo tranquilamente o 

meu trabalho individual. 

Como rentabilizar a investigação? (ver patrocínios, apoios, mecenato, 

etc.) 

Sobre o projecto da Imagem: 

Tenho agora a certeza que o que deverei fazer é marcar logo desde 

início o território sobre o qual estou a trabalhar na minha tese. Deverei 

por isso em linhas gerais apresentar o meu projecto de trabalho. 

A – Projecto Teórico 

1-Período Clássico 

2-Periodo Moderno e Contemporâneo. Duas galerias Ibéricas 

3- Recolha de informação variada e dispersa no século XX 

internacional. 

B- Projecto Prático.  

Tentar trabalhar com toda esta informação partindo de secções de 

hipnose clínica direccionadas para o efeito.  

Como artista plástica e não como teórica este é o método de trabalho 

que vou utilizar.  
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3 

Passei à tarde pelo Museu do Prado para ir buscar os Catálogos.  

Fui ao bairro Salamanca ver se encontrava informação sobre o trabalho 

de Beth Moyses, mas nada. 

Voltei a passar na Galeria Helga de Alvear, para ver o vídeo sobre a 

obra de Jürgen Klauke …  

4 

Duas questões me preocuparam hoje fundamentalmente: 

1. O projecto da Imagem. O que apresentar e como. 

2. A questão da recolha e da organização da informação 

diária que vou processando. 

Considera-se que existem vários níveis de trabalho: 

a) A documentação a ser trabalhada na tese na parte teórica do século 

XVI ao XIX 

b) A documentação a ser trabalhada na tese na parte teórica das 

galerias ibéricas séc. XX 

c) A documentação a ser trabalhada na tese na parte prática e que reúne 

as duas partes 

d) A informação a ser organizada e catalogada por grandes temas para 

num futuro vir a ser trabalhada de outra forma. 

Por isso neste ponto interessa pensar blocos de assuntos genéricos para 

ir catalogando por temas, sub-temas, questões teórias ou práticas,etc. 

Terei que organizar arquivos de assuntos que vou diariamente 

catalogando e arrumando. 

É importante distinguir documentação e informação e saber como 

organizá-la nos diversos níveis de tratamento e de estudo a que devem 

ser submetidas diariamente. 

Para fazer este trabalho seguirei o seguinte método que neste momento 

é genérico:  

1- Diário escrito no computador e que apenas regista assuntos, 

pensamentos visuais ou plásticos relacionados com a tese de 

doutoramento nos seus múltiplos aspectos teóricos e práticos. 

2- Diário gráfico de registo que tem três formatos, e que são: 
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a) Diário das acções e funções do quotidiano registadas manualmente 

no qual não tenho feito registo de pensamento plástico  

b) Registo apenas de imagens ou informação visual diária que são 

importantes para o meu projecto. 

c) Contabilidade diária com todas as despesas. 

Passamos agora a outro nível de registo a que chamo “Objectos diário 

de pensamento” - neste ponto a documentação passou a ser trabalhada 

e processada de uma forma cronológica. Este ponto poderá ser teórico 

ou prático e supõe uma personalização dos materiais anteriormente 

recolhidos com os vários temas da tese que estão a ser trabalhados. 

Neste momento existem já 4 pastas de desenho que estão organizados 

por 4 temas genéricos e que são: 

1- Teorias da Representação 

2- Modelos 

3- Representação do “Eu” 

4- Projectos efectuados por Hipnose, sonhos ou estádios 

semelhantes. 

Quando hoje li o resumo da acção de Perejaume intitulada os “ Três 

desenho de Madrid” (que também promovem outro tipo de desenhos) 

compreendi muito bem aquilo de que estava à procura. Não perder de 

vista o momento presente, mas conseguir também integrar neste 

presente o passado. 

Como é interessante ver por exemplo o corpo relacionado nas 

várias partes que o constituem numa carruagem de metro – consegui 

neste momento perceber algumas frases soltas de Le Corbusier, quando 

se referia ao avião e ao carro. Talvez Perejaume quisesse reflectir sobre 

o desenho das cidades e das vias de comunicação modernas no sentido 

de nelas faltar essa medida do homem, ou melhor, a humanidade.  

22 

Quando entrei a exposição estava linda. A iluminação dava 

àqueles quadros um mistério surpreendente e lá estava mais uma vez o 

tema do corpo nu, com máscaras e máscaras que velavam e 

desvelavam figuras ou personagens. Montar uma exposição é um acto 
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de manipulação de imagens mágico e isso a Soledad faz como ninguém 

- manipula imagens e cenários com uma extraordinária magia e 

mistério; nisso, ela é fantástica. 

28 

PROJECTO: COSTURA/DESENHO BORDADO 

Apetece-me desenhar em bordado os apontamentos da teoria das 

proporções que for recolhendo. 

Como é que as formas se fazem a partir de um plano? 

29 

Acabo de ver agora os desenhos do inventário da Faculdade de 

Bellas Artes de Madrid que são cerca de 1500 e vejo neles uma 

pequena história da representação do corpo numa escola de raiz 

académica. Penso que tenho que ver estes desenhos todos ao vivo. 

Sinto que me apetece começar por aqui …. Sentir o corpo na sua 

expressão mais académica e erudita …. E nada melhor que começar 

nas Bellas Artes.  

Surge-me a ideia de relacionar o conceito de “Montra” com o 

conceito de “ janela renascentista” …. Já no outro dia na Casa do 

Brasil, por onde passei, tinha tido essa intuição: a do espaço 

renascentista, como caixa de representação de figuras no espaço. 

Talvez o que os possa distinguir é que um é um sistema de auxílio de 

representação e captação da imagem e o outro é ele mesmo o produtor 

da imagem. Enquanto no primeiro o ponto de vista activo é o do 

observador no segundo, o observador é o agente passivo, porque a 

produção da imagem vem da montra …. Por isso eles se tornam cada 

vez locais mais sofisticados de apresentação de Imagens e não de 

produtos…  

Existe uma já longa tradição de artistas (sobretudo americanos) que 

trabalharam já com o tema da Montra ou da vitrina… no entanto não 

tinha ainda visto com tanta clareza a diferença entre um sistema e outro 

a nível de produção de imagens … este será seguramente um tema a 

regressar e a desenvolver … 

Atraem-me todos esses produtos e objectos dessas lojas, pela 
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complexidade das coisa que agora rapidamente enunciei e também 

pelos materiais diversos e fascinantes que exibem… 

Ex :  

- Busto feito com tiras de borracha negra – ourivesaria 

- HM – Montra 3D, feita de diversos materiais de plástico autocolante 

– diversos graus de espelho – às tiras, em cristal, liso. 

- Louis Vitton – Montra com imagens de vídeo do mar com pixéis  

- Mango – Televisor com passagem de modelos … 

 Já na BN, vi a Exposição Equador, que tinha coisas bastante 

interessantes. Destaco: 

- O quadro “ LOS TRES MULATOS DE ESMERALDAS” de Andrés 

Sanchez Gallque, de 1599. 

- Bibliografia colonial espanhola sobre usos e costumes da Amazónia 

Equatorial 

- Os objectos de culto Xamânico e representações afins de outras 

civilizações, como as primeiras colagens “ surrealizantes”. 

- A problemática da arte contemporânea dos países com tradição 

primitiva, que foram colonizados e que não são capazes de produzir 

uma Imagem/ Visão do mundo. 

30 

Pude concluir com o trabalho do dia de ontem que não interessa 

fazer um trabalho bibliotecário exaustivo, como se de um historiador se 

tratasse.  

A Peça de Perejaume é fundamental nesta fase do início dos 

trabalhos em Madrid, para me redireccionar. 

Consegui perceber finalmente porque tenho horror em me 

deslocar à Biblioteca - eu não estou a fazer um estudo sobre o passado, 

estou antes a visitar o passado à luz das questões da actualidade. 

Talvez por isso esta relutância enorme por começar a estudar o 

passado….  

Este diário será um testemunho da minha peregrinação de 

investigadora artista…. Ele é o verdadeiro documento da minha tese, 

ele é a minha tese.  
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Para o Projecto da imigração será talvez interessante desenvolver 

um sub-tema sobre os sistemas de comunicação contemporâneos, que é 

o das relações das pessoas á distância …. E que se poderia chamar 

“PROJECTO BABEL” 

- Muitas cabines/montras/locutórios onde diversas e variadas pessoas 

comunicam … este continua a ser um projecto de raiz sociológica…. 

Este seria outro dos temas do corpo diverso no contemporâneo. 

Só podes produzir imagens sejam elas na pintura, na escultura ou 

noutro médium qualquer, se tiveres uma visão do mundo … 

Por isso os artistas recorrem à poesia, à filosofia, à ciência para 

encontrarem essas interpretações … 

Observo uma das gravuras que comprei na exposição do Equador 

e por momentos senti que no renascimento o trabalho sobre o corpo 

humano voltava a ser possível, não só pela revalorização da 

antiguidade clássica e por todo o trabalho arqueológico que se estava 

desenvolvendo na época como também pelas notícias do 

descobrimento de outras raças, que nuas surgiam aos olhos dos 

Ocidentais. Além das múltiplas representações de carácter clássico que 

surgem em toda a iconografia cristã com a representação mais ou 

menos velada do corpo - Jesus Cristo, São Sebastião ou outro mártir 

que possa ser representado – podemos também encontrar na 

documentação das viagens exóticas que os descobridores Ibéricos 

realizaram a partir do século XVI.  

O nu volta a surgir na cultura Ocidental na figura do Selvagem…  

JUNHO 07 

1 

Vi/intui hoje três coisas fundamentais para a minha tese:  

A primeira era que o meu atelier de escultura era um atelier de 

costura. 

A segunda é que o meu doutoramento deveria começar a partir da peça 

de Perejaume “Os Três desenhos de Madrid”. 

A terceira é que todo o trabalho que desenvolvi na disciplina de 

Composição deverá ser integrado nessa introdução. Por isso a minha 
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apresentação no projecto da Imagem deverá ser rapidamente apontada. 

A peça a que me refiro está próxima dos meus pensamentos e reactivou 

certas posturas minhas que me levam conceptualmente a outras 

possibilidades de abordar o tema da tese.  

Saber identificar verdadeiramente o problema é talvez a questão 

principal na metodologia a seguir. 

O que de facto estou a fazer, com um método que não é 

frequentemente utilizado para trabalhos académicos, é assumir estas 

questões como uma peregrinação de investigadora-artista. 

O registo desta caminhada é feito de várias formas:  

- Diário escrito: que tem uma forma manual e outra 

informática 

- Objectos diários de pensamento: que são todo o tipo de registos 

possíveis de se fazer, colagens, fotografias, registo em filme, maquetas, 

etc.  

Desde o mestrado que me afastei suficientemente do problema para 

agora conseguir voltar a ele com outros pontos de vista. 

Por isso creio que adio a minha recolha histórica porque não sei o que 

fazer com ela. 

Mas o que verifico com a peça de Perejaume é que o próprio acto de 

caminhante vai ele mesmo construindo um sentido. 

Escolher ir por aqui ou por ali é muito diverso e dá-nos seguramente 

múltiplas e variadas leituras da mesma questão. 

Estudar um pouco dos sistemas informáticos é fundamental nos dias de 

hoje. 

Consegui hoje mesmo descobrir coisas absolutamente básicas do 

funcionamento da máquina fotográfica. 

9 

Fui à Galeria Distrito Cu4tro buscar uma documentação, que 

juntamente com a peça do Perejaume me poderão ajudar a fazer uma 

breve introdução à minha tese. 

12 

Acabei neste momento o relatório do Laocoonte… sinto que tudo 
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tem de passar por este trabalho, não sei bem o quê, mas é um grande 

projecto aquele que tenho já na minha cabeça: executar o Laocoonte 

em moiré ou seda aveludada branca.  

Acho que deveria fazer uma performance com o trabalho de resgate 

dos tasselos … 

Penso que cheguei, com o primeiro desenvolvimento do projecto 

Laocoonte, a uma grande conclusão, ou melhor, a um outro nível do 

meu trabalho. 

Posso com este projecto desenvolver concentradamente uma série de 

frentes muito importantes… Ver novamente a secção de hipnose - é daí 

que tenho que partir para outro trabalho. 

13 

Olho para as coisas e observo como é possível fazer formas ….  

Observo com atenção as muitas formas como elas se podem construir: 

- Com simples elementos geométricos que se juntam de diversas 

maneiras; 

- Por planificação geométrica que depois se monta de diversas 

maneiras e se obtêm um volume. Neste exemplo, e pela sua própria 

ausência no espaço, entra o meu projecto da costura: ou seja, o seu 

vazio pode também ser uma forma.  

14  

Percebi que o meu trabalho deveria ser feito em colaboração com 

um costureiro … produzir peças para serem desfiladas …. Será que é 

isso que vai acontecer ao Laocoonte?  

Retomei hoje alguns trabalhos práticos – as fotografias do D. 

Sebastião e o projecto dos corpos dos tratados feitos em computador. 

JULHO 07 

6 

Inauguração na Soledad Lorenzo da performance de La Ribot. 

“Morrer de riso”.  

O limite do corpo, da lógica, do caos, da pobreza, da loucura, da 

compostura, da condição humana. 
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Na impotência do humano para resolver seja o que for, resta o riso 

compulsivo que é mais que um grito, que é mais que histeria, que é 

mais que denúncia, e que nesta peça nos revela a miséria da condição 

humana. 

Neste absurdo de uma acção repetitiva, três corpos tombados no chão 

em posições de um abandono de actitudes próximas da loucura, da 

miséria e da exaustão terminam a sua actuação depois de 6 horas de 

riso. 

Relacionar o riso com o grito em Laocoonte/ em Bacon 

Ver como era na antiguidade clássica a catarse dos actores. 

7 

Na literatura artística podemos encontrar nos depoimentos de 

inúmeros artistas a forma erudita como investigaram os seus projectos 

nas mais variadas vertentes.  

Neste vastíssimo património documental é possível acompanhar, 

através dos registos escritos, diversas formas de investigação 

experimental artística: por vezes são breves apontamentos, noutras 

correspondências, noutros diários, noutros tratados, noutros manifestos. 

Mas em todos eles assistimos ao acto da criação, como um processo de 

descoberta absolutamente moroso, trabalhoso e solitário.   

Por que não fazer-se o mesmo em Belas Artes? 

SETEMBRO 07 

11 

Tem sido muito complicado retomar os trabalhos e os relatórios 

que deixei em finais de Julho. No entanto, estes dias de adaptação a 

Madrid ajudaram-me a ver melhor o que deverei fazer. 

Como tenho desde o início dois trabalhos distintos, tenho que saber 

determinar com exactidão a que tema corresponde cada uma das 

investigações, de que modo elas se relacionam ou não. Muitas vezes as 

questões misturam-se porque os temas são trabalhados em termos 

contemporrâneos, mas referem-se umas vezes à teoria das proporções e 

outras à teoria da representação e sua compreensão na actualidade. 
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Creio que o que tenho que fazer neste momento é organizar e estruturar 

esta questão de acordo com o trabalho que já efectuei. 

Começar o corpo - projecto do Eu, que se apresenta em duas 

vertentes distintas. Se não deslindo esta questão, é confuso enquadrar 

as questões nos locais certos.  

13 

Fui à BN falar com o Professor J. Bordes e apresentei plano de 

estudos. 

Tenho que ver rapidamente o livro do Francisco de Holanda, que irá 

estar em exposição na Academia de San Fernando. 

14 

Preparativos para a ida à biblioteca de El Escorial. 

Retomo o estudo da catalogação, uma vez que este é o ponto essencial 

da tese. 

15 

Francisco Holanda El Escorial. 

Projecto Graciosa detalhado, ou seja “ O centro do Mundo”. 

Sobre o terrorismo - como o centro da bomba é o acaso das pessoas 

que passam. 

Histórias de emigração – Maria – Equador / Edina – Brasil 

Exposição Toño e Toño - Do século XVI às tatuagens, passando pelos 

piratas  

16 

Vivemos na era dos corpos que se constroem – cirurgia estética, 

ginástica, tatuagens. 

17 

Fui ao Museu das reproduções finalmente fotografar as peças do 

Laocoonte e do Doríforo de Policleto. 

18 

El Escorial. 

Vi 18 páginas do Francisco de Holanda. 

Estudei bem o Laocoonte. 
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De regresso na viagem de autocarro relacionei tudo o que tinha visto 

com: 

- O trabalho de Perejaume “ Os Três desenhos de Madrid” talvez por 

causa dos fragmentos do corpo 

- A forma de desenhar de Francisco d’Holanda com a banda desenhada 

e o Alix. Os frisos desenhados em F.O. assemelham-se a muitas 

sequências de Alix. 

Hoje tive a passagem de Modelos do Davidelfin. Soube que ele 

apresentou trabalho na Soledad Lorenzo. As roupas são interessantes 

porque desenvolvem o tema da androginia e da duplicidade ou 

desequílibro do lado humano na sua aparente simetria.  

Achei muito interessante o cenário. Uma jaula de correntes com luzes 

néon que se acendiam à passagem dos manequins … 

20 

Estive a manhã toda no El Escorial. Vi com detalhe todo o livro 

das Antigualhas. 

Encontrei numa revista de moda uma imagem de um manequim 

fotografada num cenário interior de um palácio que me sugeria ser 

Renascentista. Relacionei esse jogo de elementos arquitectónicos com 

Sol Lewitt.  

Comecei a fazer as maquetas com os pequenos bonecos de 

madeira que havia comprado, assim como um boneco pirata, mas 

nenhum deles consegue articular e reproduzir as posições em que estão 

as três esculturas. 

Penso na possibilidade destas três figuras serem o Super-homem e os 

filhos Super- homens mais pequeninos. «Novo mitos, novos ritos», 

mas parece-me muito descritivo e panfletário. 

Faço e refaço as posições das figuras… 

21 

Vejo todo o “Alix o Intrépido” e faço pesquisa de desenhos de 

representação de figuras que se pudessem relacionar com o Laocoonte. 
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Ocorrem-me pensamentos sobre os fenómenos da globalização e a 

representação da cobra/serpente. Relaciono as representações de 

serpentes de Toño Camuñas. 

Ocorrem-me ideias sobre a globalização e os fenómenos da droga na 

sociedade contemporânea. 

Também sobre o terrorismo …. a ideia ou classificação de que todas as 

sociedades tem o seu barrocos bellicuns, no conceito de Eugénio 

D’Ors – e, de repente, o meu Laocoonte é o 11 de Setembro e toda a 

sua representação deverá utilizar as novas linguagens e novos meios 

como representação: televisores, vídeos, câmaras de vigilância, painéis 

luminosos, misturados momentos de terrorismo.  

22 

Manhã de pesquisa de ferramentas para se executar as pequenas 

maquetas dos manequins de madeira em Laocoonte. 

23 

Visita ao Museu do Prado, ver o Pattinir. 

Continuação do trabalho de colagem da figura de um dos filhos. 

24 

Continuação da colagem da figura. 

Preparativos de desmontagem do manequim grande, para fazer dele a 

planificação de cada módulo e futuramente vir a realizar esse 

manequim em costura. 

26 

Preparo a ideia de um diário de desenho, colagem, etc., mas penso 

que deverá ser de desenho.  

Hoje inaugurou a Paula Rego no Museu Reina Sofia e relaciono 

sobretudo o que vi com o trabalho de investigação que ela fez. O 

estudo das ilustrações dos contos fantásticos na literatura inglesa nos 

séculos XVII e XVIII e o uso de algumas técnicas de desenho que ela 

utiliza estão relacionadas com esta questão. 

Tenho cada vez mais a convicção de que a investigação teórica da tese 

tem de ser movida fundamentalmente por questões de ordem artística 
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(de outra forma resulta num trabalho de história mal feito, porque os 

artistas não são historiadores).  

27 

El Escorial: Continuação do estudo de Francisco d’Holanda As 

Antigualhas.  

As grelhas de sombras de diferentes espessuras e distâncias. 

Também aqui se relacionam com Sol Lewitt – nesta teia de traços 

cruzados. 

Vi ainda Juan de Arfe e Arce y Cacho, tendo começado à procura 

de novas coisas. 

28 

El Escorial 

O que estou a fazer é uma peregrinação, mais do que uma 

investigação. 

A Divina Proporção é o que procuro, a geometria sagrada e secreta …. 

esta biblioteca deverá ter estes livros que são afinal o Renascimento… 

Lembro-me do nome da Rosa e tenho um pressentimento que aqui está 

algum segredo que procuro…. Aliás, ele está já enunciado nas pinturas 

dos tectos da biblioteca… 

29 

Fui novamente ao El Escorial. 

Fiz a comparação dos desenhos de Juan de Arphe, que tinha no CD e 

são da BN, com os das duas edições de El Escorial - e são realmente 

idênticos. Com mais ou menos intensidade de tinta e diferenças de 

paginação, são os mesmos nas três edições. 

Tinha já preparado o CD das Antigualhas do Francisco D’ Holanda e 

algumas cópias em papel. A diferença do registo da imagem é 

impressionante, pois as imagens do CD são passadas directamente do 

microfilme, pelo que a qualidade da impressão é bastante má em 

comparação com a tirada directamente através de um potente scanner. 

Resolvi de seguida procurar as indicações que tinha sobre o 

Laocoonte e aquelas que me foram indicadas das pinturas da Biblioteca 

– Euclides, Arquimedes, Plínio. 
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Há imensas edições, pelo que escolhi aquelas que estavam traduzidas 

para espanhol, mas do século XVI. 

O monte de livros bolorento é imenso e comecei a conferir as cotas, os 

títulos, a folheá-los e a tirar algumas indicações de alguns assuntos que 

me poderiam interessar. 

Faltava o segundo volume do Plínio, onde vinha o texto sobre a 

localização do Laocoonte. 

Ainda bem que vi o filme 300, pois penso imenso nos desenhos de 

cerâmicas gregos que tenho que ver o mais rápido possível. 

Também encontrei um texto sobre as proporções no Plínio, no Euclides 

e em Arquimedes sobre a quadratura do círculo…  

Importante reter em relação à Paula Rego os tipos de modelos que 

ela escolhe para representar as acções dos seus quadros assim como as 

suas posturas. Esta é uma forma de se distanciar do sistema clássico de 

representação da figura humana. 

30 

Museu de Arqueologia. Fui ver a colecção de Cerâmica Grega. 

Incrível e fundamental passar a estudar esta matéria para o meu estudo 

das proporções…  

Procurei o catálogo das peças, mas não têm. Terei de me deslocar à 

biblioteca do Museu e encontrar um especialista que me oriente nesta 

questão. Como já tinha que me deslocar lá por causa do processo de 

reprodução da Escultura da Dama de Elche, passarão a ser duas coisas. 

Penso também sobre a questão de estar a utilizar dois métodos de 

trabalho: um que se pretende racional e outro que tem mais a ver com o 

inconsciente. Ter verdadeira consciência disso é muito importante e 

deverei por isso mesmo levar essa questão até às últimas 

consequências.    

Tenho já pistas muito importantes para o Laocoonte – banda 

desenhada, filmes recentes americanos, os desenhos da cerâmica 

grega…. – o que numa semana foi um grande avanço. 
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Também hoje me lembrei muito do meu filme rodado no espólio de 

gesso. O meu trabalho é agora uma continuação e todo o meu percurso 

foi nesse sentido.  

OUTUBRO 07 

1 

Congresso “Vestir à Española”: 

- A questão da influência árabe na Península Ibérica, através da 

produção e manufactura dos tecidos. 

- A questão da alquimia em Filipe II e a sua importância na 

representação do vestir à Espanhola. O negro de Saturno relacionado 

com a boa sorte que poderia dar a quem o usasse; a relação da 

astrologia com o negro.  

- A questão dos moldes nos trajes do Renascimento Ibérico e a sua 

relação com os árabes e a geometria.  

É fundamental na Península Ibérica esta influência secreta dos 

árabes - especificidade da cultura. Haveria por este modo de relacionar 

com outras manifestações e outras raças Ibéricas para encontrar as 

verdadeiras razões dessa especificidade. 

Falta relacionar toda esta questão com os Descobrimentos. 

Em relação ao Congresso parecem existir duas correntes: uma que liga 

ao preto à questão da Contra Reforma e outra que a relaciona 

directamente com a descoberta de uma nova tintura que vinha das 

Américas e que possibilitava essa mesma cor. 

2 

Congresso no El Escorial. 

Gostaria de sublinhar a importância de dois pormenores de duas 

apresentações:  

- Uma capa negra num traje de um nobre «vestido à espanhola» cujo 

forro é em seda, com motivos florais.  

- Uma referência ao guarda infante que parecia um mapa-mundi. 

Há imenso trabalho a realizar sobre a questão da influência oriental no 

«Vestir à Espanhola». Ver/pesquisar a mudança da rota da seda. Devo 

estudar melhor esta questão histórica do século XVI. 
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3 

Dia completo de Congresso. 

Referiu-se sobretudo o «Vestir à Espanhola» na sua influência no resto 

da Europa – Itália, França, Reino Unido, Suécia e Polónia. Parece no 

entanto que o preto surge como a cor da elegância de um cavalheiro de 

boas maneiras.  

Penso que seria interessante pesquisar os livros de moldes, compará-

los e ver o que contêm realmente – primeiro os espanhóis e depois ver 

melhor se existem portugueses. 

4 

Estudei Plínio hoje e tenho em carteira Arquimedes e Euclides. 

Penso que tenho que começar mesmo por aqui, pois é a partir daqui 

que estão enunciadas todas as questões das proporções. A questão da 

geometria parece-me por isso fundamental. 

Estive a pensar que necessito de imagens de Cristos na época do 

Renascimento, em Portugal e em Espanha. Tenho que descobrir os 

escultores mais importantes e ver que imagens de Cristos realizaram…. 

Acho que neste congresso dá para perceber o que é um bom método 

de organização de estudo, onde a clareza, a precisão e a circunscrição 

exacta do âmbito de análise é fundamental. 

Parece-me importante fazer um estudo comparativo do texto de 

Plínio, com os Desenhos de Francisco D’ Holanda, em relação às 

esculturas da Antiguidade clássica. Deverei também identificar e 

comparar as esculturas reais com os desenhos….  

10 

El Escorial. Continuação de Plínio, Arquimedes e Euclides. 

11 

El Escorial. Continuação de Arquimedes e Euclides. 

Procura de textos sobre alquimia 

13 

El Escorial. Continuação de Arquimedes, Euclides e Diego de 

Sagredo. Pesquisa de alquimistas e do livro «Picatrix». 
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15 

Vi Picatrix na BN. Encontrei elementos sobre a vestimenta de 

Filipe I, relacionada com Saturno e o negro. Também encontrei 

referências à utilização da Cruz. 

Filme do Javier Codosal. 

NOVEMBRO 07 

12 

Fiz uma selecção dos vários projectos em curso que podem ser 

executados em Lisboa. 

Lembrei-me de fazer um Laocoonte, dele fazer TAC e das TAC 

fazer filmes e trabalho gráfico em computador. Preparo por isso outro 

Laocoonte/ 11 de Setembro, com as figuras do Homem Aranha e de 

alguns lutadores actuais - “ Novos mitos, novos ritos” 

16 

Gulbenkian, livro III de Pedro Nunes. 

Fui comprar novos bonecos para o Laoccoonte, uma vez que os 

que tinha não se ajustavam bem. Assim, pensei que para o Homem-

aranha deveria encontrar novos bonecos da banda desenhada e que ao 

Jonh Cena, uma vez que as figuras são mais humanizadas, deveria 

compô-lo com o Action Man.  

Consegui encontrar novos modelos, com escalas aproximadas às da 

escultura do Laocoonte sobre a qual estou a trabalhar.  

A compreensão e a lógica das relações é completamente diferente.  

17 

Secção de trabalho com os seis modelos, que me permitem fazer 

duas versões de Laocoonte.  

Todas as figuras foram analisadas e adaptadas às posições, tendo em 

conta a sua especificidade. Fizeram-se apenas cortes e adaptações das 

várias partes do corpo, como braços ou pernas, onde as articulações 

não permitiam tanta flexibilidade ou torção. 

Apenas a figura do Action Man, foi mais intervencionada, uma vez que 

este modelo é o menos articulado de todos. Teve que se cortar a figura 

na cintura e adaptá-la a uma nova posição de tronco um pouco mais 
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inclinada, assim como houve que adaptar a posição do pescoço 

cortando um pouco as duas peças existentes – no tronco, na zona do 

pescoço e na própria cabeça.  

A posição encontrada para este boneco não está muito correcta, mas foi 

a possível de encontrar, tendo em conta o modelo com que estamos a 

trabalhar neste momento. 

Todas as outras figuras foram adaptadas apenas com ligeiros cortes nas 

diversas articulações e coladas nas posições encontradas. 

Do ponto de vista técnico foi necessário pesquisar e encontrar o tipo 

de cola que se poderia adaptar àqueles materiais. Utilizaram-se três 

tipos de colas que serviram para as várias situações que surgiram, 

desde enchimento, a fixação ou colagem de balsa. 

- AXTRON. Barra de reparación baños e cocinas. 

- PATTEX EXTEME PRO. Pegamento extra fuerte. 2 Minutos. 

- SUPER COLA 3 Loctite gel. 

18 

Continuação dos trabalhos do Laocoonte. 

O problema das medidas da base. 

As medidas no Laocoonte, da BD-4, foi estabelecida através de uma 

relação de proporções e de regra de três simples. Analisadas as várias 

fotografias existentes, utilizámos um dos pés da figura da esquerda. 

Com a medida assim obtida relacionámos altura, largura e 

profundidade dos elementos de apoio onde as figuras estão sentadas e 

apoiadas - quantas vezes, essa medida cabia na largura, na altura e na 

profundidade. 

Encontradas estas relações, conseguimos determinar a altura necessária 

para a figura central e estabelecemos as necessárias relações – altura 8 

vezes a medida dos pés; largura 7,5 vezes e meia a medida do pé; 

profundidade 4,5 vezes e meia a medida do pé.  

19 

Continuação dos trabalhos anteriores. Trabalhámos no Laocoonte 

de BD-4. 
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Refizemos a base e o suporte das figuras e a posição das figuras no 

espaço quer em relação à escultura original quer em relação com os 

bonecos com que trabalho. 

A outra ficou mais ou menos preparada e poderá ser fotografada 

amanhã. 

20 

Dia de sessão fotográfica. 

Fizemos também uns pequenos apontamentos das maquetas do 

Laocoonte em Banda desenhada bem como da maqueta do Action Man 

(que ainda não está terminado). 

22 

Inauguração do Philipp Fröhich, na Soledade. 

23 

Senti grande familiaridade quando vi o retrato de Filipe II, na 

biblioteca do Escorial. Repensar o retrato de D. Sebastião, que era seu 

tio, e toda a questão do trabalho que agora desenvolvo é muito 

importante.  

24 

Vi mais uma vez as pinturas da biblioteca (El Escorial) e sinto 

que os meus estudos devem continuar aqui. A intuição que tenho tido 

sobre a alteração da concepção de corpo da Antiguidade Clássica para 

o Renascimento, neste caso Ibérico, pressente-se nesta biblioteca de 

uma forma incrível e por essa razão não quero daqui sair. 

Hoje vi novamente o tratado da esfera que penso ser um livro 

fundamental para entender esta mudança de concepção astrológica e 

geográfica do mundo. A questão da divisão do mundo em anéis e a sua 

correspondência em números é também muito importante para 

relacionar com a construção do corpo à maneira clássica. 

DEZEMBRO 07 

1 

Comecei a ler os clássicos gregos – Eneida e Odisseia. Encontrei 

na Eneida (edição da Sá da Costa) uma breve referência ao episódio do 

Laocoonte. 



31 

 

Tenho que encontrar esta descrição na Ilíada.  

PROJECTO METRO 

Imagem recolhida no metro em Lx, no Colégio Militar, enquanto 

esperava a chegada da carruagem. Azulejos azuis e brancos, misturados 

com paredes de cimento e fios eléctricos. Imaginei e vi, figuras 

barrocas tipo piratas ETRO surgirem naqueles cenários. Mas estas 

figuras também poderiam ser piratas renascentistas Ibéricos, o que 

alterava um pouco a coisa. 

Devo ver imediatamente o filme «Piratas das Caraíbas». 

Tenho que ter uma máquina fotográfica no telemóvel. 

Esta sequência do Metro é uma Peregrinação e será feita em directo 

através simultaneamente do telemóvel e de um painel de vídeo gigante 

onde se receberão as mensagens em viagem … que se podem imprimir 

como obra em construção.  

Comprei a Odisseia contada às crianças. Não consegui encontrar a 

Ilíada, numa versão compactada. 

6 

Leio a Odisseia  

8 

Consegui acabar a Odisseia. Apenas surge uma breve referência 

ao episódio do cavalo de pau, mas sem descrição detalhada da cena do 

Laocoonte.   

Procuro na Ilíada o texto sobre o Laocoonte e ao que me parece 

esta não se encontra neste livro.  

12 

PROJECTO D. SEBASTIÃO 

Não sei ainda como terminar o projecto.  

Colocar uma lua e um sol, utilizando para isso as pinturas do tecto da 

biblioteca do Escorial? Este trabalho deveria ser visto com um vidro à 

frente – com uma moldura de perfil clássico – e o título deverá ser 

qualquer coisa como:“ Homenagem a Duchamp” 



32 

 

Este trabalho poderá funcionar como uma Revisitação sobre a teoria da 

representação no sistema clássico e quererá mesmo fazer um ponto de 

situação sobre o fim da representação. 

A partir desta peça, entramos na era digital e conceptual.  

Tenho que estudar os novos sistemas de captação de imagem.  

Nestes últimos dias de investigação, tenho flutuado entre o 

mundo Clássico e o Renascimento Ibérico, que é bastante específico de 

analisar, pois tem a particularidade de integrar o mundo árabe de uma 

forma muito importante – através dos profundos conhecimentos de 

geometria e de astrologia. 

Exemplo disso: O recente filme de “ Elisabeth I”.  

Fiz, já ao fim do dia, um esquema em desenho para o projecto do D. 

Sebastião e considerei que este trabalho poderia ter como subtítulo 

“Conversas com Duchamp” e como título “ LUA e SOL”. Através da 

palavra, remeteria para a questão da androginia tal como é representada 

em alguns tratados alquímicos. 

Tentei esboçar como poderia ser colocado o vidro em frente ao quadro 

e como através desta solução posso pensar sobre a questão da 

representação e sobre a produção de imagens e sentidos virtuais. 

No esquema desenhado 4 coloco a hipótese do vidro ser vidro de uma 

lado e espelho de outro, o que me levou a pensar que a conversa seria 

com Velásquez e Duchamp.  

13 

Optei por estudar novamente os sistemas de catalogação, de que já 

não me lembrava e terminei finalmente os apontamentos. Não posso 

continuar a estudar sem esse assunto devidamente assimilado. Dele 

depende a minha tese.  

14 

Exposição de Velázquez esculturas para el Alcázar, na Real 

Academia de San Fernando. Que emoção ver o Laocoonte restaurado 

com uma patina incrível! 

Vi um trabalho muito interessante sobre os Piratas actuais e a 

estética da violência contemporânea na La Fabrica galeria.  



33 

 

Projecto “ METRO”. Uma Janela sobre o mundo. 

Relação Renascimento/Leonardo. Pop/ Segal. Conceptual/ Duchamp, 

etc. 

15 

As lojas de moda inspiram-me imenso. Adoro ver as pessoas, os 

cenários, a música e tudo o que roda à volta desta máquina imensa de 

produções de imagens…  

É um bom estudo sentir a lógica destes ambientes nos painéis, nos 

produtos, nos materiais…  

Repenso a questão dos piratas, agora através da roupa. Encontrei 

esse tema em algumas lojas…. curioso trabalhar com temas …. tudo se 

torna muito mais interessante. 

Recordo um método de trabalho de Saura que consistiu em fazer 

diariamente desenhos a preto e branco – penso que tinta-da-china – a 

partir de recortes diários de jornais.  

Tenho feito uma catalogação organizada pelos assuntos que fui 

identificando e que se relacionam com o tema da tese de uma forma 

indirecta ou directa. No entanto verifico que muitas são as coisas que 

vejo, leio ou pensei que, sendo material importante, não tenho ainda 

forma de classificar.  

Também me recordo de ter lido que todas as recolhas feitas por Andy 

Warhol estavam organizadas em caixas, por data. 

Resumindo: o que me preocupa neste momento é a forma como 

organizar os diversos tipos e níveis da informação. 

Tenho um sistema até agora, mas algumas dúvidas quanto à forma 

de trabalhar certo tipo de material, que é no fundo aquilo que o 

inconsciente organizou de outra forma…. Com isto quererei dizer que 

tenho que deixar lugar ao inconsciente? 

17 

Hoje consegui pegar finalmente nos dossiers de ESCULTURA DO 

EU, na sua dupla vertente Começar o corpo e Hipnose. 

Pensei que a introdução da tese podia começar assim: 
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«O estudo que me propus desenvolver tem mais um carácter de 

peregrinação que de investigação, uma vez que o projecto apresentado 

pretendia em primeiro lugar responder a questões específicas das artes 

plásticas e só num segundo momento cumprir uma etapa obrigatória da 

carreira universitária. 

Talvez por essa razão as metodologias e os processos utilizados não 

tenham produzido, durante a investigação, resultados tão imediatos 

quanto seria de esperar, mas esse caminho deixei-o para aqueles que 

confundem saber e conhecer.» 

18 

Avancei bastante com os projectos: Escultura do Eu, Começar o 

corpo, hipnose, Laooconte, etc. 

Passei o dia todo a pensar como a ganhar tempo e aumentar a minha 

produção diária de trabalho. 

Vi as minhas fotografias todas do D. Sebastião. Fiquei um pouco 

baralhada com tanta expressão semelhante…. Tenho que fazer índices. 

Continuei com o Laocoonte e outras coisas relacionadas com 

tecnologias, patrocínios, etc. 

19 

Procurei na Biblioteca do Museu de Arqueologia o relatório sobre a 

reprodução digitalizada da Dama de Elche.  

Visita da exposição dos Etruscos: impressionante  

Preparativos para inscrição no Congresso de Mobilidade. 

Fiz alguns apontamentos fotográficos do manequim de madeira com 

uma bola espelhada, um pisa-papéis com água – compras nos chineses 

– e algumas ideias vagas sobre como utilizar os tecidos e sedas 

chineses no meu trabalho. 

26  

Montagem do Laocoonte com as figuras do Action Man. 

Preparativos para a escolha das fotografias do projecto D. Sebastião. 

27 

Continuação da montagem do Laocoonte. 

Inscrição no Congresso de Barcelona. 
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29 

Terminei a segunda maqueta do Laocoonte.  

Fiz fotos da maqueta. 

30 

Fui revelar as fotografias que fiz nos dias anteriores, mas perdi-

as… um vírus  

 

DIÁRIO- FANEROI. 2008 

JANEIRO 08 

2 

Exposição da Camile Claudel. 

Exposição da Caligrafia Otomana. A importância da geometria e da 

astrologia na cultura árabe é um assunto a estudar futuramente. 

3 

Exposição “A abstracção da paisagem. Do romantismo nórdico ao 

expressionismo abstracto”. Gostei imenso de todas as passagens de uns 

autores para outros. Faltam muitas obras importantes, mas o conceito 

está bem estruturado, explícito e bem apresentado.  

Instituto Europeu de Design, exposição dos Eames. Algumas maquetas 

de algumas cadeiras bastante interessantes. 

Inscrevi-me no congresso de Mobilidade. Acho que o futuro está nas 

novas tecnologias. 

4 

Exposição de Pompeia, dos gessos de Velásquez e novamente os 

Etruscos. 

5 

Medição de cada peça do manequim de madeira e determinação 

da sua volumetria e perímetros. 

Início dos desenhos geométricos das peças do manequim de madeira 

feitos em papel milimétrico. 

6 

Dia todo a desenhar, em papel milimétrico, geometricamente, as 

peças do manequim de madeira. 
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8 

Começo a pensar na importância do projecto Mobilidade e nas 

várias vertentes que se podem desenvolver… As montras da Lowell 

com os seus jogos de manequins e painéis luminosos de imagens feitas 

em pixéis gigantes, por exemplo… 

9 

Exposição de Andy Warhol.  

Várias ideias para desenvolver o projecto do Metro. 

Compreendi hoje que as novas tecnologias digitais, não permitem 

fazer objectos no espaço. Quando vi na Net as imagens das esculturas 

que serão amanhã apresentadas na Soledad, percebi que a projecção de 

imagens em volumes resulta da impossibilidade de, neste momento, se 

executarem objectos digitais, isto é: não existe ainda uma categoria a 

que se poderia chamar píxel volumétrico….  

10 

Estive todo o dia a tratar do Mobil Word Congress Brokerage 

Event em Barcelona, encontrando as empresas, marcando as 

entrevistas. Este assunto relaciona-se com o projecto do METRO.  

Recomecei a trabalhar sobre o Projecto do Eu, no que se relaciona 

com assuntos de guarda-roupa referentes a Outubro, Novembro e 

Dezembro. 

Inauguração na Soledad de Tony Oursler. Interessante esta passagem 

das composições da pintura para as composições em escultura, com a 

novidade que são feitas com processos virtuais, isto é, com projecções 

de imagens sobre objectos previamente preparados. 

Rapidamente me apercebi que aquele trabalho poderia vir a ser 

executado numa nova categoria – o píxel volumétrico – em que aqueles 

objectos seriam feitos com plasma volumétrico. A diferença é que, 

enquanto no sistema de projecção a luz é efectivamente projectada 

sobre o objecto, no outro sistema a luz é interior ao próprio objecto, o 

que deverá querer dizer que existe uma diferença entre os sistemas 

aditivo e subtractivo da cor (que em termos de projecção é obviamente 

muito importante). 
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11 

Continuei o trabalho do Projecto do Eu, no ponto onde o tinha 

deixado ontem – no guarda-roupa – e continuei com ele o dia todo. 

15 

Recebi hoje a primeira experiência dos desenhos em 3D e uma 

animação feitos a partir das experiências de Dürer. Fantástico! 

16 

Sinto que está qualquer coisa enrolada, mas não consigo detectar 

bem onde. 

Sei que em Julho, quando fiz a maior parte dos relatórios, ficaram 

coisas referentes ao Projecto do Eu por fazer, na sua vertente 

quadratura do círculo e hipnose. Como muitos dos projectos que estou 

a fazer tiveram aí origem, penso que seria melhor retomar por esse 

sector ainda mal organizado, e repensá-lo para ver se este enevoado se 

desfazia…  

Comecei por fazer o ponto da situação em relação aos projectos do 

Laocoonte, nas suas diversas vertentes de Lisboa e Madrid. Tirei, 

imprimi e colei fotografias, li documentos, pastas, dossiês e fiz um 

breve levantamento do que será necessário fazer a seguir em cada uma 

das alíneas desta proposta de trabalho. 

Como é que a arte fez representar o divino? Na antiguidade 

clássica através do número. «Dei-lhe o belo achado do número», diz-

nos Almada Negreiros. 

Essa interpretação velada do divino chega até nós de diversas formas, 

mas é no Renascimento que mais importância tem pelo regresso à 

representação do corpo humano segundo as regras do número de ouro 

ou divino……. É por isso que esses corpos são sobretudo entidades 

matemáticas perfeitas……    

18 

Organizo neste momento o material fotográfico e o CD. 

 

 

 



38 

 

19 

Continuo com o projecto Laocoonte. Verifiquei que tinha que 

pegar definitivamente no “Projecto do Eu” nas suas várias 

componentes.  

Preparo o relatório do Laocoonte relacionado com a hipnose. 

20 

Continuei com o relatório do Laocoonte.  

Recupero desenhos, esquemas, colagens, as próprias secções de 

hipnose, os desenhos automáticos…. Tudo isso que me foi sendo 

revelado durante o meu processo de psicoterapia.  

21 

Ao fazer o relatório do Laocoonte apercebi-me que o processo 

todo da hipnose referente ao meu “Projecto do Eu” deveria ficar 

separado do trabalho da tese. Cheguei à conclusão que o que estou a 

fazer se pode resumir no seguinte: UM PEREGRINO A CAMINHO 

DE SI. 

O corpo de Cristo na Cruz - pensei no que significaria a passagem do 

quadrado e do Circulo para a Cruz. E foi também essa a mensagem que 

se levou para o Novo Mundo.  

PAGANISMO = Corpo Vivo/ heróis - Aspiram a assemelhar-se aos 

Deuses. Quadratura do Círculo  

CRISTIANISMO = Corpo morto. Deus toma a forma de Homem. 

Cruz. 

23 

Estive a trabalhar no relatório do Laocoonte. Penso que está pronto. 

Conferência na Real Academia de San Fernando sobre o restauro dos 

Gesso da exposição de Velásquez. 

25 

Real Academia de San Fernando, a exposição de caligrafia 

otomana. De notar a importância da geometria para o desenho das 

letras, assim como a pintura a azul sobre o ouro, e também uma série 

de textos feitos em circunferências ….      
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Penso que poderia organizar o filão deste trabalho como uma 

viagem filosófica, chamada de “De Delfos ao Grão-Pará” Essa viagem 

poderia mesmo ser a procura da quadratura do círculo e da pedra 

filosofal… 

Tenho já a série de fotografias onde me faço representar na quadratura 

do círculo.O projecto do Metro seria a conclusão, ou seja, a visão 

contemporânea dos tratados de Dürer nas duas capitais coloniais 

imperiais - não do ponto de vista da sociologia, mas sim do ponto de 

vista da globalização. 

28 

Móbil Wold Congress.  

31 

Iniciei Esquema geral de Tese.  

FEVEREIRO 08 

1 

Fiz esquema geral da tese. 

4 

Fiz um ponto da situação do esquema geral da tese com uma 

listagem das coisas que faltam fazer. Revi tudo e fiz um novo plano da 

tese teórica e da tese prática. 
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 O HOMEM COMO MEDIDA DE TODAS AS COISAS  

A MEDIDA DIVINA» OU DIVINA PROPORÇÃO  

A aproximação dos homens a Deus é feita pela MEDIDA AUREA 

Heróis» Deuses Pagãos 

 O LAOCOONTE  

MÚLTIPLOS EXERCÍCIOS  

O caminho da serpente» V Império 

 

 GRÉCIA 

PROPORÇÕES 

QUADRATURA DO CÍRCULO 

 

 RENASCIMENTO  

PROPORÇÕES relações de partes  

ARQUEOLOGIA das esculturas clássicas  

 

 

DIVERSIDADE CORPO HUMANO/ANTROPOLOGIA» DÜRER 

 PORTUGAL 

ÁGUA/DESENHOS NA AREIA - NÚMERO AUREO/ CORPOS 

CELESTES/ SURFISTAS 

NOTAS PARA UM VIDEO 

Ver poemas de Sophia Melo Breyner 

Ver poemas de Ricardo Reis 

 

 LAOCOONTE 

1. MOLDE EM GESSO – modelação, novos materiais 

2.PLANIFICAÇÃO – costura, modo operativo 

3.PROPORÇÕES - manequins de madeira, desconstrução da 

figura/geometria 

4.BANDA DESENHADA - desenhos de cerâmica. Novos heróis 

5. NOVOS CORPOS - novos corpos/Desporto - Ginásios /Anatomia» 

clássico e actual 
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TEORIA DA REPRESENTAÇÃO: apontamentos, diagramas. 

- FORMAS SISTEMA CLÁSSICO  

 

 

 

 

 

 

 

DÜRER 
SISTEMA 

OPERATIVO  

PROPORÇÕES  

 

CONTEMPOR
ÂNEO  

COSTURA 

MEDICINA 

3D 

 

IMPÉRIO 

COLONIAL 
IBÉRICO  

MODERNO 

COSTURA 

MEDICINA 

3D  
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 [continuação diagrama anterior] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉCULO 
XVI 

AMÉRICA  EUROPA 

CORPO 

D. SEBASTIÃO 

TEORIA DA 
REPRESENTAÇÃO 

IDENTIDADE 

COSMOLOGIAS 
VELHAS FORMAS 

NARRATIVAS 

VELHOS MITOS 

sistema operativo 

SÉCULO 
XIX 

AMÉRICA EUROPA 

CORPO 

METRO  

DIVERSIDADE DO 
CORPO HUMANO 

Sociologia 

COSMOLOGIAS 
NOVAS FORMAS 

NARRATIVAS 

NOVOS MITOS 

sistema 
antropológico 

sociológico  
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TEORIA DA REPRESENTAÇÃO  

1.SISTEMA CLÁSSICO – GRÉCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIMESIS 

POLICLETO 

PROPORÇÕES 

ELEMENTOS 

RELAÇÕES DE 
ELEMENTOS  

SISTEMA 
OPERATIVO  

PANOFSKY 

COSMOLOGIA 

Heróis e Deuses 
Pagãos 

 

GEOMETRIA 

ASTROLOGIA 

GEOGRAFIA 

 

manifestam-se no  
século XX 

video: TRON, Tróia  

3  

NÍVEIS DE 
SIGNIFICADO 
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[continuação do diagrama anterior] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MIMESIS  

DÜRER 

PROPORÇÃO  

ELEMENTOS 

RELAÇÃO ELEMENTOS  

SISTEMA OPERATIVO  

PANOFSKY 

COSMOLOGIA 

Novos mitos  

novas formas narrativas  

GEOMETRIA 

ASTROLOGIA  

GEOGRAFIA  

Novos tipos de heóris ou 
não há heróis 

3 NÍVEIS  DE 
SIFNIFICADO  
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TEORIA DA REPRESENTAÇÃO  

2. SISTEMA CLÁSSICO – RENASCIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÜRER 

SISTEMA OPERATIVO 

SÉCULO XVI  

DESENHOS 3D 
DESENHOS 3D 
COMPUTADOR 

ESTEREOTOMIAS DO 
CORPO 

TACS 

PLANIFICAÇÃO DE 
SÓLIDOS 

PLANIFICAÇÃO DE 
VOLUMES » 

COSTURA 

SISTEMA OPERATIVO 
SÉCULO XXI 

PONTUAÇÃO DE 
OBJECTOS NO 

ESPAÇO 

PIXEL VOLUMÉTRICO 

FACTUM 

SISTEMA 
ANTROPOLÓGICO 

DESCOBRIMENTOS 
IBÉRICOS 

D.SEBASTIÃO 
SÉCULO XVI 

TEORIA DA 
REPRESENTAÇÃO 

JANELA SOBRE O 
MUNDO  

CONVERSA COM 
DUCHAMP 

DIVERSIDADE DO 
CORPO HUMANO 

METRO 

 SÉCULO XXI 
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PRODUÇÃO DE OBJECTOS PRODUÇÃO DE OBJECTOS 

 

CLÁSSICO 

 

CONTEMPORÂNEO 

 

MÁQUINAS VISUAIS/ Teoria 

dos 3 vidros 

 

MÁQUINAS VISUAIS/ Teoria dos  

3 vidros 

 

IMAGEM PERSPECTIVA 

 

IMAGEM DIGITAL 

 

COSMOVISÕES 

 

COSMOVISÕES  

 

5 

Dia de exterior: Museu reina Sofia; Museu de Arqueologia; Soledad 

Lorenzo/ catálogos.  

12 

Passagem de modelos Davidelfin. 

13 

Arco 

14 

Arco 

18 

Comecei a fazer a maqueta do Laocoonte 

19 

Maqueta do Laocoonte, continuação 

20 

Maqueta do Laocoonte, continuação 

Lançamento do livro do Prof. J. Bordes “La infância de las 

vanguardias” 

21 

Inauguração da exposição de Guillermo Pérez Villata. 

Considero este autor o melhor exemplo dos artistas da Galeria Soledad 

Lorenzo no que respeita a exemplificar a complexidade de influências, 
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sobretudo a geometria de influência árabe e a representação do corpo 

numa linguagem actual. 

24 

Maqueta do Laocoonte. Terminei esta fase. 

27 

Preparei o projecto da Factum. Penso que devo em primeiro lugar 

preparar uma proposta para fazer em pequena escala. Para os 

objectivos do exercício, nesta fase da investigação é indiferente que 

seja feita a peça no original. É fundamental fazer a comparação dos 

registos obtidos na Tac com o scanner da Factum. É isso que 

verdadeiramente interessa. 

 

PROJECTO: PROPORÇÕES 

A- PRÁTICA 

1- Introdução ao conceito ibérico de proporções  

1.1. Fazer o estudo das três peças de Policleto existentes em Madrid 

1. 2. Fazer um scanner de cada peça 

1. 3. Trabalhar os dados recolhidos com matemáticos 

1. 4. Encontrar as regras matemáticas de cada peça  

Mais do que um estudo documental, um estudo exaustivo de cada peça. 

B- TEORIA 

Catalogação 

1.1. Catalogação das peças existentes em Espanha e Portugal de 

Policleto 

1.2. Catalogação das fontes originais dessas peças. 

C – CONCLUSÃO 

A Teoria das proporções como parte da composição. 

A Teoria dos três vidros. 

 

NOTA: Este projecto tem que ser feito primeiro com os pequenos 

manequins de madeira e só depois se passará a outra fase de realização.  



48 

 

Deverei aprender de uma vez por todas que as boas ideias são para ser 

guardadas, trabalhadas silenciosamente e apresentadas já no seu 

resultado final. 

Lembro-me de um xadrez em vidro, acrílico e metal feito com 

elementos geométricos que apresentei no 2º ano de design e que, por 

não ter sabido apresentá-lo bem, se perdeu enquanto ideia… que me 

fique de emenda esta história.    

28 

Continuo o projecto Factum.  

 ESBOÇO DO PROJECTO 

1. OBjECTIVO 

1. 1. Obtenção de diferentes tipos de imagens através de tecnologia 

diversa, no estudo das diversas esculturas que se consideram como o 

Cânone. 

2. PRÁTICA 

Das três esculturas de Policleto existentes em Madrid fazer: 

2.1. Tac ou RX - Recolha de imagens 

2. 2. Scanner óptico Factum - Recolha de imagens 

29 

Fui novamente à Academia estudar o Laocoonte e o Discóbolo. 

Tomei nota das localizações no espaço de alguns braços ou pernas. 

Chego à conclusão de que tenho que começar a desenhar o corpo 

segundo o sistema clássico…. Assim os pontos não batem nos sítios 

correspondentes.  

MARÇO 08  

2 

Medialab Prado 

Projecto Factum Art 

3 

Início do projecto da Medialab Prado - o dia todo entre as 

apresentações dos trabalhos e as comunicações. Muitíssimo 

interessante. 
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4 

Continuação do projecto da Medialab.  

Penso que cheguei ao ponto de poder conseguir fazer a figura humana 

como era requisitada na antiguidade, cheguei finalmente aí. 

Percebi que a utilização de tecidos em xadrez permite construir 

um volume em píxel. Aliás, esta ideia relaciona-se com a ideia dos 

teares e do tal sistema de Jacquard e do desenho virtual por Pixel. 

Percebi que poderia fazer os meus objectos em Pixel volumétrico 

utilizando ímanes sobrepostos que podem até ser coloridos e luminosos 

tipo painel solar. Não poderão ser os painéis luminosos feitos com 

pixéis e ter formas …. Mas, como se constituem esses painéis 

luminosos?  

5 

Consegui lugar no curso de gesso para a última semana de Março. 

Trabalhei a manhã no projecto do Medialab. 

6 

Estive quase todo o dia no Medialab. O resto do dia foi passado a 

ouvir conferências. Destaco de entre elas a que se referiu ao tema da 

sociedade da informação, bem como uma outra apresentação, da 

Soledad Lorenzo, que mostrou os resultados da visibilidade no exterior 

da Web.  

7 

Recolhi sons desde casa, fui até à Grand Via, recolhi bastantes 

coisas nas lojas e no Metro.  

10 

Seminário Arte e Ciência. 

12 

Acabar maqueta Laocoonte – manequins de madeira. 

14 

IMI- Tac do Laocoonte 3, 4 e 5. 
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22 

Fui comprar Pierce "La lógica considerada como semiótica", 

Johann Winckelmann "Reflexiones sobre la imitación de las obras 

griegas en la pintura y la escultura" e o filme "Tron" 

São três da manhã e acabo de ver o filme "Tron" assim como o 

segundo DVD que conta todo o processo do filme. 

O que me ocorre relacionar: 

- "Tron" como "Discóforo" mais uma vez as novas mitogias recriadas a 

partir das antigas gregas e outras. 

- O guarda-roupa das figuras revisitado dos gregos, neste caso 

electrónico. 

- "O futuro estará na biologia e na ciência", diz o realizador 

23 

Continuação da leitura de Peirce e de J. Winckelmann. 

Penso fazer desenhos de Euclides em computador, com fundo negro 

e linhas em néon verde...  

Encontrei uma pista para fundamentar a metodologia teórico-prática 

em Peirce, uma vez que ele coloca as artes no domínio prático. Será 

talvez por aí que deverei estudar a questão. 

24 

Início do urso de Gesso na RABASF. 

27 

Conversa de apresentação com o Professor Luzón. Ensinou-me a 

ver a escultura às escuras, com luz rasante de velas, de archotes - como 

fazia Napoleão - ou de projectores. Os corpos assim vistos revelam 

todos os detalhes de modelação… é impressionante! Este exercício faz-

me lembrar outro exercício que Lichtenstein fazia com flash de luz 

sobre os objectos e, a partir dessa impressão, deveria desenhar-se o que 

se viu num curto espaço de tempo. 

Curso de gesso na RABASF. 

Continua a dúvida sobre como conciliar teoria e prática. 

28 

Entrevista pela manhã com o Professor José Maria Luzón. 
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Apresentei-lhe detalhadamente os meus objectivos. 

A- Algumas dúvidas que tenho em relação à Escultura. 

1- Os três Policletos de Madrid. 

2- Os desenhos de cerâmica Grega esquematizados, da colecção de 

cerâmica do Museu de Arqueologia. 

B- O meu interesse nos gessos da Faculdade de Belas Artes de 

Lisboa 

Encontrei no Taller de restauro o Professor Juan Bordes e marcamos 

para 3ª feira pela manhã na Faculdade de Arquitectura uma pequena 

conversa. 

Início das aulas sobre a Colecção de gessos da RABASF 

À tarde curso de gesso na RABASF, última aula. 

Hoje terminamos a peça de ontem. 

A peça – madre de silicone e o silicone – estava atada com um 

arame. Fez-se gesso bastante líquido e deu-se uma primeira volta e fez-

se com a espátula um rebordo maior para o canto. Fez-se novamente 

gesso e deu-se segunda volta. Não desmoldei aí a peça, trouxe-a para 

casa por ser melhor para a transportar. Fizemos ainda molde de uma 

mão com alginato. Encheu-se um recipiente com água, misturou-se o 

alginato com uma misturadora de berbequim e colocou-se a mão até o 

alginato estar com a cor desejada – rosa.Fez-se gesso que se verteu 

sobre o molde assim obtido...Esperou-se algum tempo e depois com 

um X-acto foi-se tirando lentamente o alginato da peça, que se retocou 

ligeiramente no final. 

ABRIL 08 

1 

Inauguração de Soledad Lorenzo. Interessantíssima exposição 

sobre Velázquez e, sobretudo o texto do catálogo é fundamental, pois 

faz uma descrição detalhada de todo o processo criativo do projecto….  

Tem texto sobre as questões práticas e teóricas do processo artístico.  

2 

Fiz múltiplas recolhas e estudos nas várias revistas de moda que 

tenho disponíveis em casa. 
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3 

Fui à tarde à Câmara Oscura, a La Fábrica e à Medialab ver uma 

conferência de Daniel Conogar. 

À noite inaugurou na Oliva Arauna uma exposição de Rosa Brun. 

4 

Tenho que ler rapidamente Plínio, Goethe e Winckelmann para o 

curso, assim como estudar os catálogos dos Museus de Reproduções e 

do Prado. 

Estudo das fotografias para o D. Sebastião... Tenho que as numerar 

primeiro para depois tentar escolher uma... Há várias hipóteses, mas só 

poderei passar para outra fase depois de as numerar. 

Seria interessante fazer a listagem das esculturas de Plínio, as que 

desenhou Francisco d’ Holanda nas Antigualhas e fazer uma 

comparação com os dois documentos 

11 

Aula na Academia - o problema da cópia, comercialização e 

legitimação das obras clássicas. 

Algumas dúvidas sobre bibliografia de Policleto e a cultura clássica em 

geral. 

Preparo a informação sobre o estudo do site da Galeria Soledad 

Lorenzo. 

Estudei os livros em CD que o Professor Lúzon nos deu nas aulas. 

14 

Contactei a Universidade de Navarra, na pessoa da Dr.ª Sara Barrena 

que é a coordenadora do gabinete de estudos Peirceanos. Ao fim da 

tarde tinha a sua resposta com preciosas indicações bibliográficas que 

estudei até bastante tarde. 

Contactei também o artista Michael Najjar no sentido de receber os 

catálogos das suas últimas exposições. 

Recolhi no Google Map imagens sobre a Graciosa e o vulcão das 

grutas de enxofre, onde estou a desenvolver o projecto, “ O Centro do 

Mundo”. 
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Vi ainda o dossier da IMI e toda a questão da Neuroestética, que 

pode servir também de argumento á metodologia teórico-prática da 

minha tese. Vi alguns apontamentos sobre Semir ZeKi. 

Organizei material disperso sobre o corpo, fotografia, exposições. 

17 

Descobri a Ferreteria da Calle Fuencarral onde posso comprar os 

arames de alumínio. 

Fui às inaugurações na Palayo 47, Distrito 4 e La Fábrica. 

18 

Fui à Medialab, onde vão ter um novo encontro sobre “Juegos 

de la vision. Interativos 08”. Pensei em propor uma colaboração com o 

projecto da Imagem na Arte e na Ciência. 

20 

Ao fim da manhã vi uns vídeos no Museu Reina Sofia, entre os quais 

uma obra de Isaac Julian. 

Fiz uma primeira selecção das minhas fotografias para o D. 

Sebastião. 

21 

Trabalho de investigação na Academia. Professor Luzón falou-nos 

de inúmeros sites de investigação de história fundamentais. 

Vi uns vídeos no Museu Reina Sofia de Marcel Odenbach. 

22 

Trabalho de investigação na Academia. Cada dia aprendo um pouco 

mais de técnicas de investigação e de objectivação dos assuntos. É 

fundamental ter a percepção exacta do que se deve pesquisar, quais as 

pistas a seguir e quais as que se devem saber largar. Tenho já 

experiência de seguir pistas que depois não conduzem a nada. 

Fui comprar o torno para o trabalho com a cera. 

23 

Fundação Juan March ver a exposição MAXImin. 

Fui ao Reina Sofia ver um vídeo de Yvonne Rainer,“ Privilege”. 
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26 

Acabei o trabalho sobre o curso de gesso prático da RABASF, 

realizado a partir dos apontamentos e das fotografias. 

27 

Fui ao Museu de Antropologia, que não conhecia, e fiquei a saber 

que teve a sua origem no Museu de Anatomia comparada. Mais uma 

vez se cruza a informação das anatomias comparadas e do Dürer. 

Fui ainda ao Reina Sofia ver os vídeos de domingo, onde se 

apresentava uma peça de Bruce Naumam. 

28 

Fui ver a exposição da colecção do Museu Picasso de Paris ao Reina 

Sofia.  

Há muitas peças de escultura que é fundamental ver ao vivo, assim 

como os ensaios entre 1909 e 1914 que são muito interessantes. 

Convinha fazer um estudo comparativo deste período com as peças 

construtivistas e com o encontro de Picasso com Tatlin ou Rotchenko? 

(conferir esta informação). 

30 

Fiz um desenho automático. Voltei a sentir um estado de quase 

transe em que a minha mão esquerda começa a desenhar 

espasmodicamente, sem eu perceber porque é que isto acontece. Deixo 

apenas que se manifeste. 

Fiz também alguns esquemas para a parte prática da tese, aquilo que 

os meus colegas do projecto da imagem chamam pensamento 

diagramático. 
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ESQUEMA PARA TESE PRÁTICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

2. RESUMO 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. DIÁRIOS 

Os diários são gráficos e escritos.  

Consoante o grau de trabalho envolvido na selecção da informação 

diária, os diários serão: de registo simples ou complexo. No primeiro 

caso, anotam-se as acções diárias e cronologicamente (escrito) ou 

catalogam-se as informações do dia (gráfico). 

ESCULTURA 

Clássica 

DESENHO DO CORPO 

PROPORÇÕES círculo 

quadrado 

GEOMETRIA 
COSTURA 

Calvin Klein 

CORPO DESENHADO 

MOLDES  
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Nos diários mais complexos, registam-se todas as reflexões realizadas 

nesse dia sobre os temas da investigação seja na forma escrita ou 

gráfica.  

A.DIÁRIO DE ACÇÕES 

- Anotações manuais de todas as acções realizadas no dia – ESCRITO 

- Catalogação da informação do dia - GRÁFICO 

B.DIÁRIO DE PROJECTOS 

- Anotações detalhada das reflexões de algum dos capítulos da 

investigação – ESCRITO 

-Colagens/desenhos/notas/fotografias como reflexão ou estudo de um 

dos capítulos da investigação - GRÁFICO 

C.CADERNO DE CAMPO 

Pequeno caderno onde anoto no local os dados do momento, desde 

número de telefone, pequenos croquis, receita de um prato, etc., 

auxiliar precioso dos diários. 

3.2. EXPERIÊNCIA DE ATELIER 

A. CLÁSSICO 

- LAOCOONTE  

- Gesso/ Novas massas» Moldes» Costura 

- Modelo de madeira» Partes do corpo» Proporções 

- Novos mitos  

- Banda desenha Alix» Desenhos de cerâmica 

-Novos atletas» novas práticas desportistas» Jonh Cena/ Surf 

- Tac» Novas tecnologias  

B. RENASCIMENTO 

- Identidade pessoal e Ibérica» Conversas com Duchamp 

-Moldes e tratadística dos moldes no renascimento» Costura/geometria 

do corpo 

C. CONTEMPORÂNEO 

-3D- Proporções do corpo. 

Faltavam-me fazer os relatórios de muitos projectos práticos e sentia 

que a forma como havia feito até agora não era ainda funcional. 
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Pensei que a organização dos projectos teria de ser feita de outra forma. 

Tentei perceber se havia alguma lógica naquele vasto conjunto de 

experiências e surgiu esta sequência: 

1. D. Sebastião - Experiência 1 

2. IMI/Ciência - Experiência 1 

3. Costura - Experiência 1 

4. Laocoonte - Experiência 1 

5. 3D – Geometria - Experiência 1 

6. Metro - Experiência 1 

Depois de fazer isto surgiu outro esquema: partir das experiências 

práticas para produzir conhecimento, obrigava-me a ter na tese um 

capítulo referente à metodologia utilizada. Além da fundamentação 

teórica, deveria colocar exemplos de trabalho artístico onde as 

experiências de atelier são fundamentais (exemplo: Calder e Oteiza), 

mas também me parecia importante referir as minhas experiências 

pedagógicas em Escultura I e Composição de Escultura onde ensaiei a 

relação teoria e prática.  

TESE PRÁTICA 

Qual o problema e qual a hipótese que quero demonstrar? 

O que procuro nos tratados? 

1. Introdução 

As proporções como parte da composição 

A. Clássico» Laocoonte/ Policleto 

B. Renascimento» D. Sebastião/ Descobertas arqueológicas  

C. Contemporâneo» Metro» Não- regra 

2. Desenvolvimento 

A. Experiências de Atelier 

B. Diários 

C. Conclusões  
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EXERCÍCIOS 
PRÁTICOS  

PERÍODOS COMPOSIÇÃO 

PROPORÇÕES 

LAOCOONTE   

GESSO 

BANDA 
DESENHADA 

POP 

MADEIRA 

PROPORÇÔES  

TAC 

3D 

NOVOS  

CORPOS 

COSTURA 

FACTUM  

D. SEBASTIÃO 

AUTO-RETRATO 

MOLDES 

3D 

METRO 
DÜRER/ 

ANTROPOLOGIA  
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Ainda em relação às metodologias, compreendi que a possível relação 

entre Arte e Ciência pode estar relacionada com as metodologias e com 

as experiências laboratoriais que nos dois caso podem ter algum ponto 

em comum. O melhor exemplo disto é a obra experimental de 

Leonardo da Vinci que era um Artista-Cientista. 

MAIO 08 

1 

Na continuação dos esquemas diagramáticos - reagrupei matérias. 

Tentei perceber que teia de relações existe ou não existe entre os 

diversos pontos da investigação em curso. Tenho que ter objectividade 

e determinação para focar apenas a questão central que está a ser 

tratada na tese e ter a coragem de retirar o que não interessa. Isto não 

quer dizer que seja trabalho deitado fora, uma vez que fará parte de 

outros projectos. 

 

 

DIAGRAMA DE MATÉRIAS DETERMINANTES PARA 

CADA ÉPOCA E RESPECTIVA COSMOLOGIA 

 

ESCULTURA COSTURA CIÊNCIA COSMOLOGIA 

1.CLÁSSICO 

- LAOCOONTE 

 

Corpo nú 

Tratados proporções 

Desporto/nús 

Escultura 

Geometria 

Astrologia 

Cartografia 

Medicina 

- Religião 

- Filosofias 

2.RENASCENÇA 

- D.SEBASTIÃO 

 

Corpo vestido 

Tratados Moldes 

Desporto/vestidos 

Escultura/Arqueologia 

Geometria 

Astrologia 

Cartografia 

Medicina 

- Religião 

- Filosofias 

3.CONTEMPORÂNEO 

- METRO 

- Corpo nú/vestido 

- N-Regra 

Geometria 

Astrologia 

Cartografia 

Medicina 

- Religiões 

- Filosofias 
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DIAGRAMA DOS EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

CORRESPONDENTES A CADA TEMA A INVESTIGAR 

 

 

 

 

1. LAOCOONTE 

 

EXERCÍCIO 

 

PROJECTO 

 

 

1. Gesso - Prático» 

FBAUL/ RABASF 

2. Gesso – Teórico»  

FBAUL/ RABASF 

3. Moldes - Volume /Plano 

1. Escultura. Restauro.  

2. Escultura. Restauro.  

3. Escultura. Costura 

 2. Manequim de madeira 1. Proporções 

2. IMI/ Ciência 

3. Costura 

 3. Novos corpos 1. IMI/ Ciência 

2. Moda/Novos desportos 

 4. Banda desenhada 1. IMI/ Ciência 

2.Desenho cerâmica/BD 

 

 

 

 

2. POLICLETO  

 

EXERCÍCIO 

 

PROJECTO 

 

DORÍFERO 

 

1. TAC 

2. Scanner óptico 

 

1. Proporções/Representação 

2. Proporções/Representação  

 

DIADUNEMO 

 

1. TAC 

2. Scanner óptico 

 

1. Proporções/Representação  

2. Proporções/Representação 

  

1. Pixel volumétrico 

 

1. Sistemas de representação 
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3. D. SEBASTIÃO 

 

EXERCÍCIO  

 

PROJECTO  

 
1. Auto-retrato.  

Renascença Portuguesa 

1. Identidade Pessoal/Ibérica 

2. Conversa com Duchamp 

 
 

1.Dürer - 3D 
1. Revisitação das proporções 

 
1. Estudo de época 1580-

1640 

1. Cultura Ibérica Renascentista 

2.Descobertas 

científicas:geometria, astrologia, 

cartografia, antropologia 

3. Arqueologia clássica» 

Proporções 

 
1. Estudo da época. 

Moldes. Costura 
1. Escultura.Costura.Proporções 

 

 

 

 

 

 

4. METRO  

 

EXERCÍCIO 

 

PROJECTO  

  

1. Dürer contemporâneo 

A emigração das antigas 

colónias Ibéricas: 

sociologia /antropologia 

 

1.Metro LISBOA/MADRID 
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 DIAGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS 

MATÉRIAS A ESTUDAR EM CADA PROJECTO 

 
TESE ASSUNTO PROJECTOS PROJECTOS  ASSUNTO PROJECTOS 

1. CLÁSSICO  Proporção/Regra  PRÁTICA 1. CLÁSSICO   

- Policleto – Dorífero Cânone - Tac/Scaner    

- Policleto-Diadudemo - Cânone - Tac/Scaner    

- Laocoonte acção - «Vários » - Laocoonte:vários  

- Gesso  

-Restauro 

-Escultura 

 

- Artigo  

-Exposição 

- Catalogação tema  TEORIA    

2.RENASCENÇA -Proporção/regra  2.RENASCENÇA   

- D. Sebastião - V ários - Auto-retrato 
- Identidade ibérica 

1580/1640 

-Renascença   

Ibérica 
- Artigo 

- Francisco de Holanda - Escultura - Teoria    

- Miguel Ângelo - Escultura - Teoria    

- Descobrimentos 
- América 

/Ciência 
- Teoria    

- Dürer - Regra/não regra - 3D    

3.CONTEMPORÂNEO    3.CONTEMPORÂNEO   

- Ex-Colónias Ibéricas 

- Emigração  
- Dürer. Não-regra - Metro Lx/Mad    

- Arte contemporânea - Corpo actual 
- Soledad  

Lorenzo  
- Arte contemporânea - Corpo actual  - Artigo/Livro 

   - Arte e ciência - Corpo Actual - Proj.Imagem 

 

MODO COMO OS DIÁRIOS ESTÃO ORGANIZADOS 

 

DIÁRIO DE ACÇÕES DIÁRIOS DE REFLEXÕES 

1. Registo escrito manualmente. Acções  
1. Registo das reflexões sobre temas da 

tese 

2. Registo gráfico em bruto 2. Colagens/desenhos sobre temas da tese 

 

ESTREITO CAMINHO OU CAMINHO ESTREITO? 

O que quero demonstrar na minha tese é que as metodologias 

artísticas são específicas e têm que abranger todas as fases do processo 

de aprendizagem, O que se pede aos pintores e escultores das 

Faculdades de Belas Artes é que o produzam Conhecimento Artístico, 

não monografias históricas ou obras para o mercado da Arte. 

O que é então o Conhecimento e, neste caso específico, o 

Conhecimento Artístico? 
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Talvez conseguindo definir o Conhecimento Artístico e a forma 

como podemos obtê-lo se possa chegar a uma conclusão e se possa, 

deste modo, desnovelar este problema. 

Os dois modelos existentes actualmente estão, a meu ver, longe de 

produzir Conhecimento Artístico - um está próximo das metodologias 

histórico-filosóficas e o outro ligado à Critica de Arte no seu processo 

de legitimação.  

Sou absolutamente a favor da recuperação do território teórico 

específico de pintores e escultores: a Literatura Artística. Através dela 

podemos ver como o pensamento artístico se expressa na sua 

especificidade. 

Tentei no meu trabalho aproximar-me desse modelo que é um estreito 

caminho, só possível para peregrinos. 

3 

Fui à Alcalá 31 onde estava uma exposição chamada 

ESCULTURISMOS.  

Destaco as peças do Batman e do Super-homem em preto e branco 

respectivamente, pois podem ser uma solução interessante para os 

meus Laocoontes. 

6 

Iniciei o trabalho de catalogação e análise das obras dos artistas da 

Galeria Soledad Lorenzo. Fiz três fichas tipo e inseri já imagens para 

verificar como se fazia e qual poderia ser o resultado final. 

Inauguração da exposição de Robert Long na Soldedad Lorenzo.  

7 

Biblioteca do Reina Sofia onde estive a consultar obras de Sol 

Lewitt, Francesca Woodman, Isaac Julian e Robert Mappelthorp. 

O que procurava nestes autores relacionava-se com questões 

geométricas e o trabalho do corpo.  

Foi muito interessante, porque estranhamente todos se relacionam entre 

si, o pelo menos eu relaciono-os.  

Fiz um breve apontamento: 
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 Geometria  Corpo Referencias/ influências 

Sol Lewit - Cubo 

- Circunferência  

Pouco  - Constructivismo 

- Stilj 

- Piero de la Francesca 

Francesca Woodeman - Estudos geométricos 

 

- Auto-representação 

- Encenações 

interessantes 

- Surrealismo 

- Dada 

- 

Robert Mapplethorp - Corpo geométrico em 

posições de círculo e 

quadrado 

- Composições mistas 

foto+tecido, etc.
 

- Várias encenações 

contemporâneas de 

esculturas clássicas 

- Corpo negro 

- Arte clássica, 

- Miguel Ângelo 

-Caravaggio 

- Canova 

- Edward Steichen 

Isaac Julien  - O movimento dos 

corpos. 

- Corpo sociológico 

- As minorias  

- O poder dos negros 

- Pintura século XVIII de 

escravos..... 

- Eisenstein 

- Dança 

 

Acho que foi interessante fazer este painel de assuntos temáticos e ver 

como eles se podem misturar.  

8 

Museu Reina Sofia continuar a consulta de ontem: Francesca 

Woodman, Sol Lewitt, Isaac Julien, Robert  Mapplethorp. 

Descobri um autor nos catálogos de Francesca Woodman (que 

referenciam como possível influência): Duane Michals. Muito 

interessante alguns dos seus trabalhos.  

Exposição do Pedro Calapez, na Galeria Max Estella. 

12 

Estive a estudar os apontamentos da semana anterior: Laocoonte, 

Fábrica do Buen Retiro com todos os seus escultores e o resto dos 

apontamentos recolhidos na biblioteca do Reina Sofia. 

Inscrevi-me como colaboradora na Interactivos 08 – «Juegos de la 

Visión», no projecto a M.A.S.K. 

Textos de Charles Peirce.  

13 

Estudei o dia todo o livro ‘Art and experience in Classical Greece’ 

de J.J. Pollitt. 

À noite, Blanca Soto - inauguração da exposição.  
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14 

Continuei a estudar o livro de ontem, acompanhado do ‘The art of 

ancient Greece. Sources and documents’ de J.J. Pollitt. 

A partir desta obra começei a fazer uma lista de escultores que estão 

também relacionados com o tema das proporções ou da simmetria, e 

que são: Policleto de Argos; Artemiseion; Miron de Eleutéria; 

Pitágoras de Region; Lísipo e sua Escola; Atenodoro - discípulo de 

Policleto -, Agesandro e Polidoro- (Laocconte), Escola de Rodes. 

Tenho que descobrir os princípios filosóficos deste sistema. 

Pressinto que tudo começou com os desenhos geométricos na areia…. 

E sobre eles vem sempre uma onda que apaga os traçados…. Mas esse 

movimento do mar é também o movimento da terra e dos astros e esse 

ir e vir da água, ao som de algum poema de Sophia de Mello 

Breyner… traz-me um surfista até esses traçados geométricos…. 

Começar o corpo 

Este é o início de um vídeo sobre as proporções ou a symmetria.  

 

 

 

        Cezanne                                              Sol Lewitt  

 

15 

Vi sobretudo a ficha sobre o Laocoonte. 

Posso destacar as seguintes conexões que estabeleci sobre o assunto:  
 

2006 

 

Hipnose Laocoonte» selva amazónica 

  

 

1500 

 

Descoberta do Brasil 

 

 

1506 

 

Descoberta do Laocoonte 

  

Francisco d’Holanda»  

Viaja a Itália» Miguel A. 

  

- Miguel Ângelo» restaura Laocoonte 

- Francisco d’Holanda  

- Rafael coordena cópias 

 

   

Século 

XVI 

 

Cópia veneziana em madeira, com  

3 macacos brincando com o grupo. 
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Não sei bem dizer porquê, mas a data da descoberta do Laocoonte 

relacionei-a com a da descoberta do Brasil. Talvez pela minha secção 

de hipnose, onde ela surge recortada na selva amazónica. 

Também por essa datas esteve Francisco d’ Holanda em Roma com 

Miguel Ângelo, que restaurou a peça Laocoonte.....  

No estudo que fiz estes dias, surge uma indicação de que um dos 

escultores do Laocoonte foi discípulo de Policleto, havendo ainda a 

ideia de que teria sido este a fazer uma cópia.  

Cada vez tenho mais a certeza de que é nas fontes clássicas que 

encontro a solução para o problema das proporções. 

16 

Fui às aulas de gesso e apresentei um esquema breve do que pensava 

poderia investigar no âmbito do curso da Academia. 

Penso investigar com mais profundidade o Laocoonte, pois é uma 

peça que me possibilita uma série de ligações importantes ao longo dos 

vários períodos da história. 

Também pensei poder estudar um pouco mais detalhadamente os 

escultores da Fábrica do Buen Retiro, sobretudo os Irmãos Griggi, pois 

podem relacionar-se com a peça de Isaac Julien. 

17 

Fui ao fim da tarde à Galeria Soledad Lorenzo buscar os catálogos 

de Palazuelo, que é outro dos autores cuja obra trata, de uma forma 

directa ou indireta, a questão das porporções numa linguagem 

moderna. 

18 

Fui novamente ver a exposição na Fundação Juan March “ 

Maximini” e comprei o catálogo assim como o da exposição de Roy 

Lichtenstein.  

Foi bom voltar à exposição, pois descobri novas coisas sobre exercícios 

geométricos, possibilidades de utilizar outros materiais e autores que 

não tinha percebido. 
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O trabalho de Shusaku Arakawa é fascinante pelas inúmeras pistas 

que me fornece em relação á geometria e às proporções. 

Fui depois à Real Academia de San Fernando, porque tinha 

combinado com o Professor Juan Bordes apresentar-lhe o convite para 

ir a Lisboa, integrado no âmbito do Projecto da Imagem na Arte e na 

Ciência.  

21 

Organizei todos os ficheiros e imagens referentes ao doutoramento.  

Continuei o esquema de introdução e Capítulo I da tese onde fui do 

geral para o particular, ou seja, do internacional contemporâneo para o 

clássico grego que trata das proporções. Fiz uma lista de artistas 

possíveis, indiquei obras com títulos e datas. 

Ao fim da tarde - inauguração de La Fabrica. 

22 

Academia de San Fernando.  

Atelier na Medialab Prado, sobre “Luz, espacio y percepción”. Tratava-

se, na primeira parte, da apresentação prática de um programa de 

computador, onde é possível criar imagens em três diferentes camadas 

para projecção sobre objectos e onde, ao mesmo tempo, é possível 

controlar o ritmo das imagens através de sons. O programa chama-se 

MAXMSP. 

Segundo o conferencista, HC GILJE, as imagens podem gerar som e o 

tema da sua apresentação era “ FROM SPRK TO PÍXEL”. 

Foi bastante interessante verificar que a estrutura do trabalho é clássica 

na relação das imagens com o som e o seu ritmo, bem como no sistema 

de caixas de vários tamanhos onde se pode projectar. Estamos com 

Pitágoras e os DG. Um dos projectos que apresentou consistia na 

projecção de imagens, ao ritmo da música, em caixas de madeira de 

diferentes tamanhos (o que a mim me sugeriu também o sistema das 

proporções). 

Inauguração da exposição do Jorge Molder na Oliva Arauna. 
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23 

Biblioteca da Academia. Consegui ver pela primeira vez o livro de 

Audran, na versão espanhola e francesa - aí se explicam como são 

feitas as medidas das esculturas. 

A aula foi esplêndida, sobre os depósitos de escultura em Londres e 

sobre escultura clássica em geral. Falámos de Policleto, Lisipo, Fídias e 

da evolução da escultura grega ao longo do tempo. Por fim, fomos ao 

pátio ver o Laocoonte à luz de um projector…. É espantoso o que se 

pode revelar através da luz …. 

Encontrei mais umas referências, que penso serem importantes 

para o “Corpo Internacional” que são os surrealistas na generalidade e 

lembro: Man Ray, P. Horst, Herbert Bayer. Chirico, René Magrite. E 

ainda Kounellis.  

24 

Começo a ter alguns resultados e o estudo do Laocoonte do ponto 

de vista científico começa a fazer sentido. 

JUNHO 08 

2 

Inicio dos trabalhos práticos da Medialab. Escolha definitiva 

dos grupos e organização do espaço. 

Aula teórico-prática sobre Arduíno. 

Preparativos dos materiais que são necessários para o projecto – 

espelho, moldura, etc. 

3 

Estive parte da manhã e resto da tarde na Biblioteca da 

Academia a estudar Gerard Audran e o fim da tarde foi na Medialab, 

onde pude assistir à discussão do projecto das máquinas fotográficas.  

Percebi hoje que é uma estupidez utilizar as lógicas da imagem 

produzida pela perspectiva com as novas tecnologias. 

A razão pela qual as tecnologias médicas são tão importantes para os 

artistas é que é nesse campo que estão as novas formas de captar 

imagens do corpo humano. 

Qual a diferença entre digital e analógico? 
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5 

Conferências dos “Encuentros PHE. Photo españa 2008” 

Manhã, tarde e noite com Conferências, Medialab e inauguração da 

Pelayo. 

6 

Ainda sobre as imagens: 

1. Considero não existir corpo teórico para analisar a situação actual da 

produção de imagens digitais. 

2. A nova forma de captação de imagem tem de ser trabalhada a partir 

dos dados obtidos, o que quererá dizer que, para a compreender e 

manipular, têm os artistas de se aproximar dos físicos, engenheiros 

informáticos, médicos e militares uma vez que é com eles que estão 

neste momento as novas tecnologias. 

3. Para resolver os problemas da representação da tese tenho que ver 

melhor o estruturalismo e a semiótica. 

4. Não me parece fazer sentido na era digital transpor a lógica da 

representação através da perspectiva para um meio que tem lógicas 

diferentes. 

Depois do 11 de Setembro o mundo actual não pode ser interpretado 

através de esquemas como o Marxismo a Psicanálise Freudiana ou o 

estruturalismo (?) 

Faltaria ainda fazer uma contextualização sobre o Trabalho do Corpo 

na actualidade, trabalho que está quase em esboço. Deveria portanto ir 

do Internacional para a Grécia Clássica em alguns exemplos que 

deveriam sistematizar e justificar a escolha. 

Tentaria por essa razão perceber porque faria sentido no Século XXI 

estar a fazer uma tese sobre a Teoria das Proporções. Essa deverá ser a 

grande questão a colocar e à qual a tese deverá responde. 

Também poderá ser curioso fazer uma comparação das Teorias 

Pitagóricas do mundo entendido como Número e das actuais formas de 

captação de imagem que são feitas também por números. 
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9 

Revi o texto de G. Audran escrito em espanhol arcaico e tentei 

marcar a reunião com a Factum.  

Fui ao fim da tarde ao Matadero ver a entrega do prémio de design a 

Davidelfin –fundamental porque me ajudou a pensar na passagem do 

meu projecto do Laocoonte para a costura e a perceber que tenho que 

fazer bonecos sobre esta escultura. 

10 

Aula da Faculdade de Filologia sobre Refworks. Incrível o que 

existe e o que desconhecemos. 

À tarde passei na Medialab onde estive toda a tarde. Foi bastante 

interessante. 

Como são lindos os esquemas da programação! Autêntico 

pensamento diagramático! E como é fantástico ver ao mesmo tempo a 

série infinita de números que passa, os esquemas da programação e a 

imagem…. É incrível! 

O que existe neste momento é qualquer coisa de muito parecido com o 

que se passou no renascimento em que se tentava desenhar através da 

perspectiva. 

Estamos noutra era e a programação é a linguagem da imagem… mas 

por essa razão não de deve tentar imitar de novo a perspectiva, que é 

um sistema de construção da imagem que não tem a ver com as novas 

ferramentas nem tão pouco com os novos processos de criar 

imagens…. 

É fundamental pensar a imagem através destes três ecrãs em 

simultâneo: números, programação e imagem captada por uma câmara. 

 A era digital é isto mesmo e eu vou ter de estudar tudo isto ….  

11 

Biblioteca da Faculdade de Filologia, continuação do curso de 

Refworks. 

12 

Biblioteca da RABASF. Corrijo o texto de G. Audran em 

espanhol sobre o sistema das proporções.  
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Medialab ao fim da tarde. 

Conferência sobre as imagens da Ciência.  

Inauguração na Galeria Distrito 4 e na Galeria Soledad Lorenzo com 

obras de Angel Marcos.  

13 

Estive investigando programas de 3D na Net e instalei o Blender e 

o AutoQ3d. Veremos o que consigo fazer. 

Passei no Medialab - tudo na mesma, sem novidades de maior. 

Hoje, noite da Fotografia no bairro de Letras, com as galerias todas 

abertas até às 22h. 

14 

Passei ao final da manhã na Medialab.  

No final houve uma pequena reunião cá fora, onde em conversa com 

Carlos Gutierres tirei algumas dúvidas sobre a análise de imagens a 

partir dos dados numéricos, as cores e os processos informáticos das 

imagens.  

16 

Aula na Faculdade de Filologia sobre “ Medición del impacto de la 

investigación cientifica” dirigido pela Dr.ª Isabel de Armas ”. Saí de lá 

com a certeza da minha ignorância total em termos de metodologias de 

investigação, de carreira e de conhecimentos. Mas afinal o que quero 

eu fazer da minha vida? Ser investigadora? Não. O que eu quero 

mesmo fazer é ser artista-investigadora. Assim, as metodologias e os 

objectivos terão que ser necessariamente outros. Mas quais? Neste mar 

tão forte e tão marcado por um certo tipo de investigação, o que fazer e 

como?  

Fui com a maqueta do Laocoonte à FACTUM para se fazer um 

orçamento da digitalização da peça pequena e da grande. 

Existem várias possibilidades: 

1- Ter alguns elementos digitalizados para comparar com as imagens 

captadas nas TAC. 

2- Ter o orçamento da digitalização da peça pequena dos manequins de 

madeira. 
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3- Ter o orçamento da digitalização do Laocoonte da Real Academia 

de Belas Artes de San Fernando. 

Estive a ver como se processa a informação, quer seja por três 

coordenadas de números (e aí temos uma lista infinita), quer seja por 

visualização dos pontos no espaço e sua rendarização - este sistema 

permite através de um scanner realizar a reprodução das peças em 

poliéster. Penso que não é possível fazer a peça por curvas de nível 

sucessivas às quais se dão medidas.   

Lançamento do livro de Brown sobre Velásquez, na sala das 

Meninas no Museu del Prado seguido de um cocktail. 

18 

Acabei o trabalho das fotografias e organizo assuntos importantes 

em atraso, como o curso de Refworks, a documentação para a 

FACTUM e o projecto para Academia. 

19 

Aula da Academia. 

Passei ainda na La Fábrica, Câmara Oscura e Blanca Soto.  

24 

Galeria ZBB ver a exposição “Interattivitá Furiosa. Pre-

interattivitá e sistematurgia” de Marcel.Lí Antúnez Roca. 

Destaco as peças “Parazitebot.1999” e “L epidermia.2008“ Esta última 

uma instalação interactiva onde, através de três elementos, se 

manipulam imagens de caras múltiplas. Cenas pós-Dürer, onde os 

rostos se alteram nos vários patamares que os constituem de forma 

surralizantes, sendo possível construir também visualizar monstros de 

múltiplos olhos, narizes, orelhas, etc. Muitíssimo interessante! 

Este artista apresenta também uma versão da quadratura do 

círculo/crucificação. 

Galeria Graça Brandão a exposição de Lygia Pape “But I Fly”.  

27 

Museu Reina Sofia e o Medialab fazem uma colaboração com a 

exposição Máquinas & Almas. Assim realizou-se uma visita guida á 

exposição seguida de algumas conferências que se realizaram em 
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ambos os espaços. Destaco a conferência no Museu Reina Sofia dada 

pelo artista Theo Jansen seguida de uma demonstração no pateo do 

Edífico Sabatini de como funcionam as suas máquinas animadas.  

O mais interessante da conferência é que o trabalho deste artista segue 

algumas das invenções de Leonardo da Vinci (nas suas máquinas 

voadoras e nas engrenagens) explorando de forma constante e evidente 

a relação Arte/Ciência no seu trabalho artístico. 

Mas o melhor de tudo foi a descrição do processo de construção 

das patas dos animais máquina, feitas através de computador em que se 

foram encontrando milhares de possibilidades de onde se foram 

seleccionando progressivamente as mais convenientes até se 

encontrarem umas medidas a que ele chamou os números de ouro…. 

Muito interessante. Terei de ver melhor esta questão.  

JULHO 08 

4 

Conferência no auditório do Reina Sofia com Harun Farochi, que 

tem uma peça na exposição “ Máquinas e Almas”.  Foi bastante 

importante ter ido, porque aí surgiu uma frase que resume um pouco o 

que estou a trabalhar e que é “ A imagem como medição” ou a 

geometria dos espectáculos mediáticos (naquele caso, o futebol). 

Depois da conferência fomos ver a peça, e reparei em imensas 

coisas que antes não tinha tido tempo de observar. A geometria da 

movimentação dos jogadores em campo e as medições que são feitas 

em cada imagem, através da análise do número de jogadas, pulsação 

dos jogadores, número de remates, foras de jogo. A cada imagem se 

juntam esses dados, o por isso Harun Farochi trabalhou o conceito da 

imagem como medição. 

8 

Museo del Traje, onde fui ver a exposição de fotografia 

“EDWARD STEICHEI. Fotografia de Moda” Aí, viajei no tempo 

através da cultura visual da minha infância feita através dos inúmeros 

filmes americanos vistos na televisão, a sua fotografia e guarda-roupa 

do período de ouro da cultura Americana, anos 20 -30. Aí estava a luz, 
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a elegância, o fascínio dos corpos e o guarda-roupa… e aqueles mitos 

que se criaram então na VOGUE e na VANITY FAIR: Gary Cooper, 

Marlene Dietrich, Fred Astaire, Greta Garbo. 

Tive consciência, naquele momento, das características da minha 

cultura visual de infância: o cinema americano visto nas maravilhosas 

tardes de domingo em que podia assistir a toda a programação, as 

inúmeras gravuras de alguns quadros de Velásquez, que a minha Mãe 

tinha espalhado pela casa, a banda desenhada do Walt Disney, os 

desenhos dos livros da escola primária e, já com os meus 12 anos, a 

revista Vogue na sua versão italiana. 

Este é o meu universo estético de infância, misturado com as vivências 

e experiencias visuais específicas de um lugar, uma família, um país.  

Ao visitar essa exposição relacionei todas estas coisas e fiz uma 

viagem absolutamente maravilhosa através das minhas primeiras 

emoções: a pintura de Velásquez, o Cinema Americano dos anos 20-

40, a banda desenhada e a revista Vogue. Está tudo aqui! 

Curiosa e inconscientemente o meu percurso em Madrid tem seguido 

também essas referências: Museu do Traje, a Moda e o fascínio pelas 

mulheres elegantes, Velásquez, o Renascimento e o bizarro e a BD na 

sua relação entre a cultura erudita, clássica e popular por exemplo na 

exposição de Roy Lichtenstein. 

Curiosamente muitas das composições das fotografias de Edward 

Steichen, nos elementos utilizados ou na iluminação, fizeram-me 

lembrar alguns trabalhos de Robert Mapplethorpe. Seria aliás muito 

interessante fazer essa comparação. 

9 

Projecto Laocoonte. 

Ao fim da tarde fiz uma pequena despedida de temporada por 

algumas das Galerias a que costumo ir. Desta vez foi às Galerias 

MAISTERRAVALBUENA e Fernando Latorre. 

Destaco na primeira um trabalho penso que de Matt Saunders pintado 

sobre vidro ou papel transparente.  
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Da outra galeria, descobri uma artista, MAPI RIVER, que auto-

representa o nu. Achei bastante interessante algumas fotografais sobre 

um quadrado de barro.   

Catálogo da Exposição “ Velásquez. Esculturas para el Alcazar” onde 

encontrei a experiência que realizam sobre a digitalização das peças na 

Academia.  

11 

Revi matérias em atraso desde a semana passada. Recuperei o 

conceito da conferência e da visita à exposição de Harun Farochi “A 

IMAGEM COMO MEDIÇÃO” 

Pude verificar também que uma das artistas que fez formação nesse 

Centro de Cálculo de Madrid, Soledad Sevilha, é artista de Soledad 

Lorenzo - apresentou um projecto nessa galeria feito com folhas de 

árvores, pretas e brancas. Esta peça, no meu entender, trabalha com o 

conceito de “Pixel volumétrico”, mas em vez de ser executada no seu 

suporte tecnológico, interpreta o processo electrónico de uma forma 

manual/artesanal. Com esta peça de Soledad Sevilha (título?) podem 

ainda relacionar-se algumas obras que estão na Exposição “ Máquinas 

e almas”, do artista (ver).  

Eu já havia concebido o princípio do “píxel volumétrico” quando numa 

noite de verão tive uma “Visão” de uma enorme trepadeira de folhas 

mínimas, que revestia a parede de um pátio de um restaurante em 

Braga. 

O que observei na altura foi a forma como cada folha poderia 

corresponder a um píxel. A superfície era um baixo-relevo composto 

por pontos que formavam diversas formas através de uma estrutura 

interna invisível, mas que se poderia adivinhar através dos côncavos ou 

dos convexos. Vi aquela parede como se fosse um ecrã de plasma 

gigante - estava enunciado, através do modo como aquelas folhas se 

organizavam, o princípio do píxel volumétrico. Poderia, a partir desse 

momento, entender melhor os desenhos das árvores de Mondrian, 

assim como captar a essência da pincelada escultórica e analítica de 

Cézanne. 
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Aproveitei também para ver a página Web do Professor James 

Elkins, que proferiu uma palestra nos Interactivos? 08 “Acerca de 

algunos límites de la teoría cinematográfica: películas científicas y 

técnicas”. Tem bibliografia que interessa consultar.  

30 

Fontes clássicas da escultura e de cerâmica; como organizar e 

catalogar informação respeitante a artistas em bases de dados? 

Processos de medição e digitalização de peças; organização de uma 

viagem de estudo a Itália não só para ver os originais, como para 

estudar um pouco mais a escultura clássica - são estas, no fundo, as 

informações de que necessito neste momento para o meu trabalho. 

Tentei contextualizar o meu trabalho plástico, apresentando alguns 

exemplos que tinha desenvolvido em Vídeo, Moda e Escultura e que se 

relacionavam com temas clássicos. 

As metodologias de análise da realidade são as que constroem os 

diversos modos de conhecimento e o possibilitam. Que outra 

explicação existe para que, perante o mesmo fenómeno, existam tantas 

e tão variadas interpretações? O que faz a diferença entre as pessoas é a 

forma de reagir em situações de crise, de dificuldade, de aflição - a este 

propósito cumpre-me relacionar Peirce e a Macdonald’s, pela sua 

metodologia de produção. 

Ainda sobre a teoria da imagem na era digital: como actualmente a 

construção da imagem tem outra lógica que já não a Renascentista tem 

que se perceber como se constroi a nova imagem. Mais uma vez realço 

a ideia que esses esquemas de pensamento diagramático que têm que se 

fazer para a programação são a chave desta questão. Como seria a 

programação de uma figura como a do Laocoonte? 

31 

A questão das medidas para o caso das proporções poderá ser 

deduzida. Então, afinal, o que são e quais são os Números de OURO? 

Essa então é apenas uma questão esotérica e matemática e teórica….  

Temos assim três questões: 
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1- Como fazer os desenhos em 3 D e com que medidas? Deduzir o 

esquema? Medir a escultura?   

2- Para fazer o Laocoonte em costura, será necessário medir o 

Laocoonte ou poderei, a partir do desenho dos manequins de madeira, 

deduzir as suas dimensões?  

3- Para o Laocoonte em 3D penso que, ainda que as coisas estejam 

relacionadas, não se podem ou não devem misturar porque são 

efectivamente distintas. 

Procurei durante a tarde tule para começar a fazer alguma estrutura 

do Laocoonte. 

Acabo de ver agora o Laocoonte em Versão Píxel volumétrico. No 

fundo, é isso que estou à procura - já vi várias coisas nessa lógica em 

plano, mas não em volume. 

Como fazem os chineses os seus candeeiros de papel, com as estruturas 

em arame ou vime? Fiz um esquema manuscrito em folha A4 intitulado 

“A lógica da construção”  

Têm algum molde? Colam primeiro uma camada de papel, depois 

colam o arame e por fim a segunda camada de papel? Mas, se for sobre 

um molde, como retiram depois o molde de dentro? 

AGOSTO 08 

1 

Li artigos sobre Peirce, na revista “ Utopias y Praxis 

Latinoamericanas”, de: Nicole E-Desmedt, Fernando Zalamea e Sara 

Barrena.  

O segundo autor fornece uma boa bibliografia de referência que 

poderá interessar para o tema do renascimento, e o artigo de Sara 

Barreno é um excelente resumo da sua tese, que ajuda muito a fazer um 

plano metodológico para a parte criativa. 

Parece-me cada fez mais evidente que, depois de determinadas as 

metodologias, ficam de fora automaticamente os métodos da história e 

necessariamente os da estética. 
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Existe outro caminho que é o da lógica, ou seja, o da capacidade de 

comunicar através de símbolos e isso é o que distingue a Arte da 

matéria da qual ela é feita. 

2 

Apesar de muito cansada, logo pela manhã fiz um óptimo 

esquema manuscrito, em folha A4, que tem como título: a Teoria das 

Proporções no Renascimento Europeu, só volta a ser aplicável, no 

corpo vivo na representação do Índio (Selvagem/ problemática da 

existência ou não de Alma). 

4 

Sobre a metodologia da tese. Delimitado o caminho que resta, 

excluindo a Estética a História e por aí adiante… o que resta às Artes? 

Tornar visível o 1º através de símbolos! 

Para realizar o ponto da situação deverá ser feita uma recolha tipo 

catálogo, com a bibliografia directa, indirecta, teses, artigos, etc, razão 

pela qual a investigação de um sistema de catalogação tipo base de 

dados é fundamental.  

Penso que tenho que fazer storyboards para execução no 

computador…Tudo bastante mais definido…. Acho que seria um 

exercício gráfico bastante interessante. 

A tese afinal é Teórico-Prática, não é História de Arte. 

Ver o artigo sobre Matt Mulican in ABC, o seu processo de trabalho 

na exposição em Barcelona/Metodologias Artísticas, Charles Peirce. 

Ver conceito de Píxel Volumétrico na exposição de Lygia Pape, 

realizada na Galeria Graça Brandão em Lisboa, no passado mês de 

Julho. O projecto dos fios metálicos/ teares serve já de visualização ao 

que já tinha pensado.  

Desenhar em vidro, com tinta dourada, os números de ouro e as 

proporções das figuras. As figuras que se revelam no seu mistério 

divino através de números, dos sólidos … verdadeiras constelações 

celestes no mistério insondável da Vida e da Morte. Também aqui 

Perez Villalta andou construindo as suas figuras, mais ainda que elas 
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se suportam através de uma geometria Renascentista e depois 

construtivista. 

5 

Fui ao fim da manhã à RABASF para começar cientificamente o 

processo de medição do Laocoonte. Antes de iniciar algum 

procedimento é necessário saber que instrumentos de medida posso 

utilizar e como posso tocar na peça. 

Cada vez mais estou convencida que a imagem tem neste momento 

que passar pela programação e pelo total entendimento daquilo que é e 

de como funciona um computador, como processa ele a imagem 

através da programação. 

Deverá existir já efectuada uma história da imagem digital…. 

fundamental ler. 

Também foi importante verificar a diferença entre a cor subtractiva e 

aditiva, ou seja, a feita com pigmentos ou a feita com luzes. 

6 

PROJECTO “ Janela”: 

Tenho há vários anos observado, quando acordo, as projecções que os 

raios de sol fazem na parede do meu quarto. São desenhos de linhas, de 

pontos, de ângulos, de caixas de luz…. 

Hoje percebi que esse princípio pode ser utilizado de uma forma 

controlada, fazendo desenhos de luzes…. Vi por isso surgirem 

projectados daquela forma, pontos e linhas…. A geometria de 

Euclides…. Também os sólidos Platónicos e por fim os Corpos 

Divinos ….   

Esta tem que ser uma sequência de filme a ser pensada primeiro, para 

ser efectuada em computador. Tenho já dispersos por muito sítio todos 

os desenhos que poderão constituir este projecto. 

O “3 Vidro” é um vidro de projecção para o observador. Com isto se 

quererá dizer que o espelho que reflecte os Reis, nas Meninas de 

Velásquez, poderá actualmente ser um computador. 
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Quanto ao que tem de ser feito em computador sobre o Laocoonte, não 

é tanto o seu desenho, mas o estudo da Teoria das Proporções, neste 

caso feito a partir de Audrand. 

Fui comprar alguns livros achei importantes adquirir: Warburg e 

El Renascimento del Paganismo, Benjamim e o Livro das Passagens, 

Laocoonte de Salvator Settis; descobri também o texto de Goethe 

Sobre Laocoonte e o livro de Claude Levis-Strauss O Homem Nu.  

7 

Estudei o catálogo de Domingo Sarrey e deixou-me uma máxima: 

colocar nas proporções a matemática e a Vida. Eu já tinha intuído esta 

questão… de que serve uma lista de livros sem alma? De nada! 

Revi os dossiers da RABASF nas suas várias modalidades: 

exposição de Velásquez, cursos de gesso práticos e teóricos e o meu 

trabalho de investigação. 

Fiz um modelo de ficha para fazer o ponto da situação de todo o 

trabalho efectuado 

8 

Fazer o estudo da anatomia do Laocconte por computador…. só 

poderá levar a uma posição? Qual?  

Estive a folhear os livros que comprei, sobretudo o de Warburg. É 

fantástico! Era mesmo isto que estava à procura – dados sobre a cultura 

pagã no Renascimento, para fazer a extrapolação para o caso ibérico.  

9 

Fui à hora do almoço ver a exposição do Retrato do Renascimento 

ao Museu do Prado. Muitíssimo interessante pela dimensão, pela 

mistura de países – Norte e Sul de Europa – uma boa introdução visual 

ao estudo de Aby Warbur. 

10 

Estive a ler A. Warbur. Uma revelação absoluta.  

Fico mais tranquila por verificar que as Teorias são processos 

intelectualmente morosos e que só como muita dedicação se 

conseguem resultados.  
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Penso que a ideia do Atlas de Warboug é excelente para numa 

segunda fase ir explicitando a minha teoria dos Descobrimentos 

Ibéricos. Posso fazer painéis de colagens com as coisas que tenho 

encontrado e depois fazer uma pesquisa mais detalhada em algumas 

fontes. Como a questão da astrologia assume em Warburg uma 

importância tão grande para o seu pensamento! Já tinha sentido essa 

importância no momento da minha visita ao Escorial.  

11 

Fui à Academia de San Fernando, estudar o Laocoonte. Neste 

momento os meios de que disponho para o estudar são poucos. Parece-

me que posso fazer uma proposta de medir a peça, mas como e com o 

quê? Existe uma máquina de raio-X portátil, da Canon, que poderiam 

servir. Mas como aceder a esse equipamento? 

O que fiz hoje na Academia foi iniciar as medidas do Laocoonte e o 

seu registo fotográfico em 4 vistas principais.  

Pude subir num andaime e aproximar-me da escultura, vê-la de cima e 

iniciar uma série de medições…. Estava nervosa pois tinha algum 

receio que pudesse acontecer alguma coisa com o andaime e se pudesse 

danificar a escultura, mas correu tudo bem. 

No entanto, os resultados obtidos não foram satisfatórios. O Pé de Rey 

é pequeno e não tem amplitude para fazer medições grandes, como a 

cara do Laocoonte. 

Consegui determinar um perfil da cabeça do filho da direita, em 

relação ao observador, mas pouco mais …. Esta técnica mão é muito 

eficaz, ou pelo menos eu neste dia não consegui os resultados que 

pretendia. Fiz o registo das fotografias nas 4 vistas. 

Consegui falar com o Professor Luzón e colocar-lhe a questão da 

influência da colecção de Esculturas Romana dos Papas na construção 

da representação do corpo na Cristianismo depois do Renascimento. 

Respondeu imediatamente que sim e que o trabalho de Miguel Ângelo 

foi fundamental para essa questão. Quem defende esta teoria é 

Salvatori Settis, que estive estudando e folheando esta tarde.  
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Como demonstrar esta questão através da história? Argumentos que 

tenho: 

1. Aby Warburg  

- A cultura Pagã no Renascimento 

- As relações entre Sul e Norte no Renascimento - Leonardo da Vinci/ 

Miguel Ângelo/ Dürer. 

2- Salvatorri Settis. Laocoonte 

HIPÓTESE de TESE. 

- Relações Norte /Sul» Humanismo» Classicismo 

- Relações Ibéricas com o NOVO MUNDO - Francisco d’Holanda - 

NORTE/SUL  

1- Porquê as Antropometrias de Dürer? 

- O sistema clássico termina com Dürer.  

-Como se relacionam com a Reforma Protestante?  

-Como e relacionam com os Descobrimentos? 

Qual o papel do Descobrimentos Ibéricos nisto tudo? 

2- A representação Clássica de Cristo, através das colecções do 

Vaticano e o papel desempenhado por Leonardo da Vinci e Miguel 

Ângelo nessa missão. 

A passagem da quadratura do círculo para a Cruz. Exemplos nas 

plantas das Arquitecturas. 

-Apresentação das figuras de Cristo e dos Santos - Iconografia de Ripa 

- Concílios de Trento e outros (estudar melhor) 

3. Os Descobrimentos Ibéricos 

- A nova cosmologia que põe por terra o mundo clássico. 

- Como se conciliam as novas descobertas científicas astrológicas, de 

que era a o Sol girava em torno da Terra – GALILEU - com a 

representação clássica dos corpos no cristianismo renascentista? 

- Qual o papel do Novo Mundo nisto tudo? 

- Qual a importância da questão da existência ou não de Alma para os 

índios e da sua representação clássica.  

4- De que modo se transmitiam, primeiro na antiguidade clássica e 

depois no Renascimento, os sistemas de códigos e de sinais? São 
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estabelecidas as regras da representação não só dos corpos, como dos 

Santos e todas as hierarquias da Igreja. 

É possível mostrar que a Imagem rege-se por códigos de representação 

estabelecidos. 

Os tratados não são mais do que a ilustração através do livro de toda 

uma iconografia ao serviço de uma Estética Católica- Pagã. 

Temos exemplo disso na Imagística Jesuíta e no seu sistema de 

comunicação, retórica e discurso! 

- C. Peirce  

Fiz ainda as pesquisas sobre o Carlo Pietrangelo, para o estudo do 

Museu do Vaticano e da viagem a Roma assim como o Escultor 

Damian Formént. 

12 

Estive a ler o artigo sobre Damian Formént. Tem algumas 

referências interessantes à representação do corpo humano numa época 

de transição ente o gótico tardio e o início do renascimento, mas sem 

imagens e com um texto de 1912 onde se discute a maior parte do 

tempo sobre a sua data de nascimento, a sua ida ou não para Itália e o 

como esse facto teria afectado a sua produção. É difícil ter alguma 

ideia concreta, a não ser a localização de algumas peças.  

No entanto a época é a da descoberta do Laocoonte, fazendo-se ainda 

referência a outro escultor que trabalhou com Miguel Ângelo – 

Berruguete.  

À tarde continuei a leitura de Warburg. É fundamental a sua 

posição para reforçar a minha teoria sobre os Descobrimentos Ibéricos 

e as proporções. Li o segundo volume e encontrei preciosas indicações 

sobre Picatrix, assim como a relação das Matemáticas da interpretação 

movimento dos astros na mitologia Grega - fundamental voltar a este 

autor. 

Warburg é também, entre várias outras coisas, muito importante pela 

metodologia de análise que utiliza - foi a descoberta das descobertas 

que me permite organizar o esquema da minha tese de uma forma 

bastante mais consistente. 
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Enquanto lia estes textos, relacionei algumas coisas com o meu 

projecto de D. Sebastião que está por concluir. Não por questões 

formais, pois tenho gráficos e locais onde terminar o trabalho, mas 

porque ainda não sei como concluí-lo. 

Relacionei a geometria, a astrologia – o meu horóscopo – os 

desenhos do tecto da Biblioteca do Escorial, Dürer e a sua relação com 

os Descobrimentos e com Portugal. 

A pergunta é: porque chegou Dürer a uma ideia antropológica do 

corpo humano? O que tem tudo isso a ver com o Protestantismo? A 

questão astrológica e as ideias messiânicas do século XV, também se 

reflectiram em Portugal, na ideia do V Império e na construção do Mito 

à volta de D. Sebastião. Seria muito interessante averiguar esta questão. 

Li ainda a Introdução do livro Passagens de Benjamim assim como o 

capítulo da Teoria do conhecimento. Não tenho mesmo paciência para 

o materialismo dialéctico, nem para certo tipo de proposições que, 

sendo interpretações da realidade, se pretendem assumir como 

verdades científicas. No entanto, há alguns detalhes importantes sobre 

o método utilizado no livro assim como algumas questões relacionadas 

com a distinção entre Arte e Ciência. 

Tento organizar as ideias da tese, ideias essas que têm início nas 

minhas aulas de composição. Neste momento não sei bem como tudo 

isto se concilia. Verifico que o Tema Soledad Lorenzo tem que ser 

realizado à parte (existem casos pontuais que se podem relacionar com 

a tese, como Palazuelo ou Davidelfin, mas são exemplos relacionáveis 

para o contemporâneo). 

Tenho neste momento os livros em montes correspondentes ao 

tema que pretendo desenvolver – ter feito isto antes de férias foi 

fundamental, não porque agora resolva alguma coisa mas porque, com 

todo este trabalho feito intuitivamente, consigo neste momento tirar 

algumas conclusões. É muito importante fazer este balanço geral de 

trabalho e reestruturar tudo outra vez…. Há muita coisa que fará parte 

de outros projectos. Tem que se ter a consciência do que é que 

realmente interessa desenvolver nesta tese.  
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13 

Gostei muito do que li ontem de Walter Benjamin do livro 

Passagens, no capítulo Teoria do Conhecimento. O que me pareceu 

fundamental foi o seu método de recolha de informação sobre um 

assunto. Este parece-me um assunto a ter que rever, pois ajuda a 

estruturar melhor a tese e toda a documentação que tenho até agora e 

que parece por vezes sem-sentido. Este método, relacionando Charles 

Peirce, Aby Warburg, a Iconologia de Panofsky, assume e organiza os 

fundamentos da COMPOSIÇÃO - único local onde um artista pode 

pensar na especificidade da sua obra de Arte de uma forma LÓGICA e 

científica. 

Importante referir o papel do Ensino na Era da Globalização, as 

metodologias que têm que se adaptar a esta nova realidade, assim como 

os novos desafios que se colocam aos Professores e aos alunos. 

Penso que tenho esboçada a hipótese da tese em linhas gerais. 

Tenho ainda por resolver o estruturalismo, o materialismo dialéctico 

assim como os alemães – Goethe, Lessing, Winckelmann – naquilo que 

se refere à análise da História de Arte.  

14 

Consegui fazer o mapa geral da tese. Não sabia como fazer um 

apanhado geral de tudo. 

Pensei fazer uma ficha para cada livro, com as páginas que interessam, 

os assuntos e os temas. Tenho, para isso, uma gaveta de arquivo da 

Muji onde posso organizar manualmente esta informação. Mas mais 

uma vez parece-me que tratar assim a informação na era da informação 

é um pouco desactualizado. Torna-se por isso urgente que eu resolva 

este assunto informaticamente.  

Organizei em folhas A3 milimétricas áreas onde coloquei os 

respectivos assuntos por bibliografia, trabalhos práticos, diário e 

metodologia. São três páginas onde se pode ter uma ideia geral de tudo 

o que está feito.   
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O tema está complicado, sobretudo pela teia de relações entre assuntos 

que ainda não tenho totalmente clara - nalguns casos é apenas uma 

intuição. 

Como não tenho neste momento recurso electrónico tenho que voltar 

à antiga técnica manual, das fichas organizadas por cores, consoante as 

coisas que estou a tratar. Parece-me evidente que é o que me resta 

fazer, uma vez que o Bibliobase não é suficientemente eficiente para 

resolver esta questão. 

Tenho que pensar, mas fico com a sensação que é perca de tempo. 

SETEMBRO 08 

1 

Inauguração da exposição no Museu Berardo “ Desenhos de 

Ecritores”. Muitíssimo interessante. É possível relacionar com a minha 

tese, através de algumas ideias: como se processam as imagens, na 

escrita e no desenho; o caderno do escritor e a sua necessidade das 

imagens/desenho.    

5 

Como fazer um instrumento de medir o Laocoonte? Um pé-cliz 

laser? Um sistema de Tac escultórico? Tenho que pensar melhor. 

7 

Estive a estudar o sistema de medição do Laocoonte. Vi o trabalho 

de David Hockney sobre os segredos do desenho. Acho esta 

investigação um bom exemplo do que deveria ser uma tese de um 

Artista. Aliás, encontro nele algumas conexões com o Atlas de A. 

Warburg. Penso que é por aqui que tenho que seguir. 

11 

Pesquisa de roupa/sistemas de costura. Encontrei alguns bastante 

interessantes que me permitem fazer tubos. Isto é um sistema de fitas 

cosidas umas às outras com diferentes medidas. 

Inauguração Blanca Souto. Exposição com técnica de colagem em 

três dimensões. Penso que paisagens insólitas não são necessariamente 

surrealistas. A Arte deverá ser mais que uma simples colagem de 

materiais. (Veremos se descubro o que deverá ser!) 



87 

 

15 

Fui à retrosaria ver dos materiais para fazer o estudo do píxel 

volumétrico. Encontrei outras soluções além das que tinha pensado 

para poder começar a fazer alguma coisa. 

À tarde fui ver de fichas para começar a fazer manualmente a 

catalogação dos assuntos já por capítulos do trabalho. Terei que fazer 

esta primeira fase manualmente. 

16 

Desfile do Davidelfin.  

Li “ O Caminho estreito” de Matsuo Bashô e destaco: 

“A verdade dos clássicos resplandece:’Cumpre o teu dever e sê leal: a 

fama te aguarda” 

“ Ah este caminho 

que já ninguém percorre 

a não ser o crepúsculo 

Admirável aquele 

cuja vida é um contínuo 

relâmpago” 

“ Quietude: 

as cigarras escutam 

o canto das rochas” 

17 

Inauguração da nova Galeria de Raquel Ponce.  

20 

Bairro de Salamanca : «Exposição de Rodchenko a Sol Lewitt». 

Moncloa: compra de materiais para fazer os ensaios do píxel 

volumétrico. 

Tarde de galerias: Buñuel no México, Telefónica, Joana Aispuru. 

21 

Iniciei o píxel volumétrico: como fazer e como executar.  

22 

Acabei a maqueta do “ píxel volumétrico”. 

24 
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Destaco o trabalho dos seguintes artistas para investigar 

futuramente: 

- Nick Veasey feito com radiografias trabalhadas em Photoshop. 

- Joseph Kosuth e a exposição “ Dois tipos de mapas” na Galeria Juana 

de Aizpuru. 

Da breve análise desta exposição, que relacionei com os meus 

trabalhos: “Metro”, “D. Sebastião” e ainda a biblioteca dos Austrias no 

El Escorial, vi como poderia fazer as figuras geométricas que há tanto 

tempo estou à procura em néon ....os néons surgem nos tectos dessa 

biblioteca de uma forma luminosas... fez-se luz no meu espírito.... 

- Axel Hütte e a sua representação do Mundo Novo. Na minha opinião 

não fez mais que procurar paisagens que se adequassem a 

representações da pintura em várias correntes – romantismo alemão, 

impressionismo, abstração e pintura chinesa. 

- Soledad Sevilla: a sobreposição de imagem digital impressa sobre tela 

com a pintura própriamente dita, num jogo de simulacros entre duas 

formas de realização da imagem. 

- A exposição “Geometrías. De Rodchenko a Sol Lewitt”, na Galeria 

Guillermo de Osma apresenta um conjunto de obras sobre a 

geometrização no século XX com algumas referências bibliográficas 

importantes. 

TRABALHO PRÁTICO 

A peça dos televisores, que se pretende seja uma ilustração da 

tese, poderá vir a ser feita a partir de um diário gráfico que terei de 

iniciar.  

25 

TRABALHO PRÁTICO: 

Fui Comprar os televisores chineses.  

Fui ver da régua de agulhas a uma casa de gessos.  

Pensei hoje, ao ver os painéis electrónicos dos anúncios das 

farmácias, que são feitos com pontos, e que eu poderia fazer o trabalho 

de “Píxel volumétrico“ com luzes e pequenos pontos de luz, 

correspondentes a um ponto no espaço. 
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Também não estou ainda muito convencida que o sistema de 

medição do Laocoonte com o raio laser utilizando um tripé seja a 

melhor solução, porque se perde a noção de quadrícula. Acho que o 

laser se deverá movimentar numa quadrícula precisa para poder haver 

comparação de valores. De outra forma, poderá ser um sistema 

demasiado complexo para depois colocar os pontos no espaço através 

do programa de computador.  

26 

Fui ver algumas galerias e destaco o trabalho de pintura de Teo 

González, realizado com pontos, assim como os exercícios geométricos 

em volume colorido de Pedro Croft na Galeria Helga de Alvear. 

Ver o texto do catálogo de Teo González “Muda de Serpiente: 

Geometría de la piel” sobre o desenho têxtil hispanoárabe e a sua 

relação divina. 

A este propósito fiz uns apontamentos em desenho de como poderia 

realizar o píxel volumétrico no registo dos pontos feitos com a fita 

métrica laser, o próprio desenho dos pontos e a sua passagem para 

volume. 

Penso que tenho que utilizar as Tac para fazer esta passagem, isto é, 

utilizo a tecnologia digital num processo tradicional para construir o “ 

pixel volumérico” - este é um sistema de construção perfeitamente 

lógico e distancia-se do construtivismo por este ser essencialmente a 

representação geométrica num plano.... e não no espaço. 

27 

Manhã e princípio de tarde a ver galerias. Em nenhuma encontrei 

referências para o trabalho da tese - apenas questões técnicas que me 

parecem interessantes e podem ser pontos de partida para trabalhar: 

- O papel como material de escultura: papel estruturado com balsa; 

papel cartão, etc. 

- A geometria como estrutura de todo o pensamento plástico. 

- Um quadro feito com uma régua de pontos em acrílico. 

- A quadratura do círculo feita por Peréz Guillermo Villalta em 

que o quadrado é feito por dentro da circunferência e não por fora. 
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Sobre os meus projectos: 

- Da geometria e da quadratura do círculo: do quadrado sai a cruz e 

da circunferência, o Yin-Yang, ou seja, entramos desta forma 

geométrica no projecto do Metro. 

- Das migrações dos povos e das identidades culturais. Os 

produtos daí derivados são em princípio feitos localmente. Mas 

actualmente esses produtos são feitos pelos chineses, desde os 

bordados típicos aos tapetes, tudo. Neste contexto, o que é identidade 

nacional? 

28 

Sonhei/Pensei que deveria estudar melhor os quadros de Francis 

Bacon e as suas máquinas visuais, e a partir daí fazer maquetas. Este 

trabalho relaciona-se com a problemática das máquinas visuais. 

(Deveria também rever o trabalho que fiz sobre ele para o Mestrado 

para poder publicá-lo nalgum sítio). 

29 

Trabalhei o dia todo na maqueta, sobretudo nas colagens e na pintura 

do manequim. 

Estou a investigar o laser da Leica, que tem associado um programa 

informático que além do registro das medidas permite, também, 

produzir um desenho da peça. Procuro neste momento mais detalhes 

técnicos para poder tomar uma decisão uma vez que é muito caro. 

Penso neste momento que, além da RABASF, também a MEDIALAB 

poderia estar associada ao meu projecto.  

30 

Acabei a maqueta do “Píxel Volumétrico 1” e penso que está 

razoável para primeira experiência. Tem uns ligeiros problemas de 

acabamentos, a tensão das pérolas não é ainda a correcta, mas para 

ensaio penso que está razoável. 

Fui ao fim da tarde ver, na Casa Encendida, uns filmes que são 

Auto-retratos de artistas: Magritte, Man Ray, J.Couteaux e Andy 

Warhol - interessante como forma de registo espontânea.  
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OUTUBRO 08 

1 

CaixaForum exposição dos Etruscos. De notar duas coisas: 

- O trabalho do ouro e a modelação com bolinhas. 

-O Desenho linear e as cores utilizadas. 

- Vários vasos gregos lindíssimos, que relacionei com Platão. 

MEDIALAB PRADO: 

Apresentação dos projectos sobre sons e electrónica. Muito 

interessante, sobretudo os projectos dos desenhos obtidos a partir de 

ondas electrónicas que, além do desenho, produzem um som. 

2 

Ver os meus apontamentos manuscritos sobre os desenhos Gregos 

de cerâmica e Platão. 

Tomei também apontamentos fotográficos sobre os desenhos 

efectuados com luz artificial ou raios de sol e o corpo. São 

apontamentos que resultam ou de sombras, ou de feixes de luz em 

várias superfícies. Mais uma vez Platão está presente neste estudo. 

9 

Comercial Pazos. Averiguar melhor o programa de desenho do laser 

Leica. 

Fui ver novamente a exposição d’ «As Almas e Máquinas» ao Reina 

Sofia. Tudo me pareceu pouco consistente e efémero. 

Comprei o catálogo dos Cinéticos. Tem uma introdução sobre o 

Laocoonte e o texto de Goethe relacionado com a era digital. 

10 

Fui à Biblioteca das Belas Artes buscar o livro de Perejaume " Tres 

dibujos de Madrid" . Penso que a leitura deste trabalho e subsequente 

reflexão me irão permitir iniciar, num sentido mais contemporâneo, a 

minha própria investigação sobre as proporções. 

Trouxe também mais três livros do Professor António Bonet 

Correa - este autor poderá ajudar-me nas questões do século XVI. 

Procurei mais materiais para fazer as maquetas do píxel volumétrico. 
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Preparei a reunião para apresentar no Medialab Prado, sobre as 

medidas com fita métrica Laser. Estudei no local a viabilidade de poder 

apresentar este projecto neste local. Quais os prós e os contras desta 

proposta em aberto? 

13 

Comecei a escrever a tese. Poucas páginas, mas iniciei. 

Já tenho mais informação sobre o medidor Laser. 

Revejo a bibliografia sobre o Século XV e XVI em Espanha.  

14 

Continuei a escrever a tese.  

Fui à Galeria Cayón ver a exposição do Palazuelo – composta de 

alguns apontamentos e esboços das suas pinturas – depois voltei a 

passar na Juana de Aizpuru para ver a exposição de Kosuth. 

Fui ao Reina Sofia ver a de Nancy Spero uma exposição. 

Espantosa, a montagem. 

15 

Acabo de colar algumas peças do Laocoonte 5 (com os manequins 

de madeira) e é fácil verificar que nem todos os pontos do corpo estão 

na posição certa - por isso o medidor laser é um instrumento tão 

importante. Ele vai permitir determinar os pontos mais importantes dos 

corpos no espaço.  

O sistema do tripé poderá ser aplicado à forma tradicional como a 

medição é feita, mas deverá ser feito ortogonalmente e não em 

triângulo.  

Tenho que ver o texto do professor Lino Cabezas sobre esta questão. 

Deveria também começar a pensar no Artigo sobre a Imagem na Arte e 

na Ciência. 

Tenho já muita coisa pensada sobre o assunto que deveria ir 

sistematizando melhor em pequenas notas. 

16 

Hoje estudei as proporções do Laocoonte, os projectos 3D e do 

Pixel volumétrico. 

Revi coisas, estudei, tirei apontamentos, fiz colagens. 
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Cheguei à conclusão de que o que deveria fazer em primeiro lugar era a 

teoria da minha tese em imagens, como Warburg. Encadear as imagens 

que tenho e fazer grandes painéis com elas, com colagens, desenhos e 

coisas assim. Por exemplo, a montagem do desenho do Laocoonte que 

fiz hoje é um excelente princípio do que tenho que fazer daqui para a 

frente - sinto que tenho que fazer uma “montagem“ de imagens, como 

fez Benjamim no seu livro “Passagens”. Acho mesmo que essa deveria 

ser a metodologia a aplicar. Reunir as imagens que tenho dispersas e 

tentar explicitar as ideias e os conceitos. Com este material sintetizado, 

é possível relacionar com outra clareza os diversos assuntos entre si e 

formular melhor as várias hipóteses de trabalho, ou seja, devo partir do 

mais simples para o mais complicado, fazendo diagramas cada vez 

mais complexos (esta ideia do pensamento diagramático está também 

explicitada na exposição de Kosuth). 

 

      Joseph Kosuth: Exposição Juana Aizpuru. 
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Recebi informação sobre a exposição de Kosuth “Otro Mapa para 

no indicar: El Mundo Antes de América”, que foi feita pela primeira 

vez nas Canárias na Casa de Colon. É extraordinária esta conexão! 

17 

Projecto Laocoonte: 

Curiosamente a colagem que fiz ontem com o desenho do Laocconte 

de Audrand junto a uma estante em fórmica, construída com vários 

elementos de diversas medidas e com várias cores, remete-me para o 

meu trabalho feito para a exposição da Diferença, faz agora cerca de 13 

anos. 

Ao fim de todo este percurso, encontro e conheço o trabalho de 

Soledad Lorenzo, através dela confirmo as minhas intuições mais 

profundas e com toda a confiança decido avançar para o meu projecto 

artístico, agora já com outra preparação em relação ao momento em 

que terminei a Faculdade.  

Projecto D. Sebastião: este é o meu projecto mais conceptual - não 

sei ainda como resolver.Encontrei curiosamente um trabalho de Joseph 

Kosuth, na galeria Juana Aispuru e que se chama “Otro Mapa para no 

Indicar. El mundo antes de América”. 

Verifico neste momento que me falta informação mais precisa de 

como fazer o corpo do Laocoonte com sete cabeças e meia. 

No entanto comparo a minha forma de investigar no doutoramento 

com a que efectuei no Mestrado e não encontro comparação. Não 

sendo historiadora, nem pretendendo fazer um doutoramento de raiz 

historicista, tenho como objectivo genérico compreender o sistema da 

arte em relação ao tema do corpo humano. Muitas das questões em 

torno do corpo humano relacionam-se com a teoria das proporções e 

inevitavelmente haverá que estudar a sua origem para poder de outra 

forma entender a cultura ocidental. As derivações geométricas da teoria 

das proporções que encontramos na arte abstracta e na arte conceptual 

só poderão ser verdadeiramente entendidas lendo os clássicos - Platão, 

Pitágoras, etc. 
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"O que está em cima é como o que está em baixo". Esta breve 

máxima resume a cosmovisão grega da correspondência entre as 

constelações celestes e a vida humana na terra. Este parece-me ser um 

dos pontos fundamentais para entender a problemática da teoria das 

proporções. (Relembro Francisco Rito El pequeño mundo del Hombre.) 

Reunião no Medialab. Tento encontrar soluções para o projecto do 

medidor de raio laser. Apresentei por isso, ao grupo de trabalho no 

Viernes Open Lab, as ideias e as pesquisas que já desenvolvi até ao 

momento. De entre as várias conversas que tive com os investigadores 

presentes, a que melhores pistas me deu foi o diálogo que mantive com 

o matemático Juan Ribas. Curiosamente, o centro do debate foi o 

conceito de imagem como medição.  

18 

A tese deverá ser feita em painéis de imagens, em diagramas, 

contendo as relações dos assuntos e as conexões das matérias. Joseph 

Kosuth, in Juana Aizpuru. 

Fiz outro esquema de ideias para a tese. Consigo ver agora com 

mais precisão o conceito de “Corpo como medição”. Aqui poderei 

fazer as várias passagens possíveis através dos números e da 

matemática, isto é, posso fazer a passagem dos números através dos 

registos médicos ou através dos registos e concepção do mundo 

Pitagórico/Platónico.  

19 

A tese deverá ser escrita utilizando uma metodologia próxima de 

W. Benjamin no seu livro“Passagens”, ou seja, recortes ordenados de 

histórias e pensamentos. Tenho por isso que começar a encadear o 

conjunto de imagens dispersas que tenho vindo a acumular. Com esse 

conjunto de materiais consigo ter a estrutura da tese quase toda 

definida. 

Também para o conceito “Do corpo como medida” deverei ver o 

livro de matemática que Domingos Sarrey me indicou. A não esquecer 

esta indicação. 
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21 

Li o catálogo da exposição “MARX” sobre a problemática da 

mercadoria enquanto signo e as contradições dos sistemas capitalista e 

marxista na produção de objectos - neste caso a roupa. 

Li um artigo sobre arte e ciência enviado pelo centro de investigação. 

Li “Taller de la filosofía “de Jaime Nubiola. 

Passei ainda na Casa Encendida para ver uma exposição sobre a arte 

na Índia contemporânea. A destacar, apenas o painel de fotografias dos 

Bispos das várias religiões que pelo ponto de vista e pela 

sistematização era muito interessante. 

22 

Exposição de Juana Aizpuru, de que destaco duas ideias: 

- Um pequeno quadro com uma figura andrógina do qual saía uma 

linha branca 

[fiz um pequeno desenho nesse dia, que se intitulava “as linhas do 

corpo”]. 

- As colagens apresentadas e as conexões existentes. 

Começo a entender de outra forma o conceito de colagem utilizado nas 

artes plásticas: como uma forma de pensamento diagramático. 

23 

Neste momento tento conciliar no meu dia-a-dia com os seguintes 

princípios: 

 

 

 
 

ZEN 

PRAGMATISMO  



97 

 

 

 

Fui ver um filme, que é uma entrevista a Carl Jung. Muito técnico, 

com muitas definições, mas do que gostei mesmo foi do conceito de 

“associação” (que também se relaciona com a lógica da colagem). 

Assim, o que importa não são as imagens que se colam, mas as 

associações de ideias, assuntos, cores, etc. que se estabelecem entre 

imagens ou assuntos. Foi o que fiz com a primeira grande hipnose 

clínica em que me apareceu a imagem do Laocoonte e sobre a qual tive 

que iniciar o processo das colagens. 

Sobre o que intuí ontem acerca das colagens, rapidamente se pode 

concluir que não devem ter o mesmo sentido das que foram feitas pelos 

cubistas ou pelos conceptuais. 

Importa por isso verificar na História de Arte estas diferenças. 

A forma de colagem em três dimensões poderá ser definida como 

assemblage? 

24 

Preparo sucintamente um conjunto de imagens sobre a medição de 

esculturas com raios laser.  

25 

Li no “El Cuerpo/El problemas del cuerpo” de Arthur C. Danto 

o capítulo 7, “…. El lenguaje del inconsciente”. Neste artigo, o autor 

desenvolve basicamente a ideia de Charles Peirce, que diz: “.... la 

palabra o el signo que usa el hombre es el hombre mismo. Porque el 

hecho de que todo el pensamiento es un signo unido al hecho de que la 

vida es una sucesión de pensamientos,  demuestra que el hombre es 

signo…” [pp.155-181]. Este parágrafo relacionado com a proliferação 

de sistemas de auto-representação na arte contemporânea permite-me 

compreender de outra forma a sua razão de ser. Poderei resolver o 

projecto do D. Sebastião com uma base teórica diferente e entender 

melhor porque o estou fazendo.  
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Na minha tese quero fundamentar e sistematizar a metodologia que 

há anos está presente na Arte Contemporânea e cujas raízes teóricas 

verifico podem ser encontradas na obra de Charles Peirce. 

28 

Cheguei hoje à conclusão que, sendo a área da minha especialidade a 

escultura e tendo optado por utilizar os textos teóricos da literatura 

artística, deverei, ao longo da minha investigação, manter esse critério. 

Com isto quero dizer que tanto as fontes primárias como as secundárias 

deverão circunscrever-se a este princípio. A não ser assim, este estudo 

está fora da sua área de especialidade.  

O domínio generalizado dos métodos e dos estudos teóricos da 

História de Arte, da Estética e a Crítica de Arte nas áreas artísticas 

deixa quase sem território pintores e escultores. A este facto junta-se a 

postura ancestral dos Artistas que se consideram seres iluminados e 

que, por essa via, acham que não têm que justificar como, quando e 

onde o seu trabalho é produzido. Para manterem essa aura, evitam a 

todo o custo indicar as fontes do seu trabalho criativo e delegam essa 

actividade de decifração no historiador/crítico/curador. Este jogo do 

gato e do rato entre artista e decifrador da obra de arte tem apenas 

como finalidade continuar a manter a convicção de que o acto criativo, 

sendo absolutamente divino, produz objectos com aura.  

Estabelecido este pacto perverso entre os primeiros, que não revelam as 

fontes do seu trabalho, e os segundos, que traduzem o conteúdo dos 

vários sinais que a obra transmite, dividem-se os louros do acto criativo 

e ambos, artista e curador, se reclamam como os verdadeiros criadores 

da obra de arte. 

Este pacto sai ainda mais reforçado pela especificidade do 

funcionamento do mercado de arte. Ora tem que existir, entre a 

produção e a distribuição, um ponto intermédio que será o de 

atribuição de valor simbólico para o caso da obra de arte. 

Porque os interesses em jogo são muitos, o decifrador/tradutor passou a 

reclamar para si quase todos os direitos criativos, uma vez que é ele 

que transforma a “matéria” em obra de arte. No limite desta situação o 
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que acontece é que os artistas, na maior parte dos casos, passaram a ser 

apenas mão-de-obra ao serviço desses “tradutores”. 

Nesta cadeia de produção e distribuição das obras de arte o papel das 

escolas de arte deverá desempenhar um papel determinante. Parece-me 

fundamental na formação dos novos artistas que sejam estabelecidos 

critérios e exigidos desempenhos que os coloquem em posições menos 

fragilizadas em relação ao mercado da arte. 

Com o que acabo de escrever, pretendo reforçar a minha convicção de 

que uma tese de doutoramento em escultura (ou outra área artística) 

deverá sobretudo preparar os investigadores para as batalhas da sua 

profissão e obrigar os artistas, como em qualquer outra área 

profissional, a revelar, de uma forma sistemática e científica, as fontes 

do seu trabalho criativo.  

Deverá Julião Sarmento citar Pietro de La Francesca para o seu 

desenho; Pedro Croft indicar Sol Lewit e Luca Paccioli para as suas 

esculturas; Helena Almeida referir Francesca Wodman; os 

construtivistas mencionarem Platão; Picasso aludir à cerâmica 

Andaluz; Mondrian indicar os templos Zen. Por isso acredito que 

devemos pedir aos futuros artistas que abandonem a caricatura do seu 

ofício como o de seres iluminados e transcendentes. Devemos pedir aos 

futuros artistas que, tal como em todas as profissões, tornem públicas 

as fontes do seu trabalho, pois esta transparência irá seguramente 

permitir que toda a cadeia do mercado da Arte saia valorizada e 

beneficiada de todo este processo. 

29 

Hoje tive oportunidade de ver como as peças de escultura são 

fotografadas actualmente, de modo a que se possam ver todos os seus 

ângulos e pontos de vista possíveis. A peça é colocada num prato 

giratório e as fotografias são obtidas em sucessivos ângulos a partir de 

um ponto fixo. O fundo é escuro. 

30 

Em Setembro, tinha feito um esquema desenhado para medir peças, 

com dois lasers colocados numa circunferência - limitava-me a aplicar 
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o sistema utilizado nos equipamentos das TAC. Pelas especificidades 

da escultura, fazia apenas variar a posição do círculo que passava de 

vertical para horizontal e o movimento do aparelho. Nessa altura 

considerava que deveria ser a circunferência a mover-se e não a 

plataforma. Esta ideia levantava problemas muito complicados, não só 

de sustentação do círculo e sua movimentação, como do aumento e 

diminuição do diâmetro da circunferência consoante a dimensão das 

peças a medir, razão pela qual esta seria a última das hipóteses a 

considerar - e deixei de pensar nesta possibilidade. 

Depois da reunião de ontem com o Professor Luzón, sobre as minhas 

investigações dos medidores manuais de laser, surgiu novamente como 

possível solução a ideia de colocar um laser numa circunferência. 

As mais avançadas técnicas de fotografar peças de escultura em 

Museus apontam nesse sentido. A escultura é colocada numa 

plataforma giratória, que roda em determinados graus, estando a 

máquina fotográfica numa posição fixa. Este método que a fotografia 

utiliza torna possível a visão detalhada da peça e poderá ser aplicado 

também aos medidores laser, mas hoje pensei que a técnica deveria ser 

precisamente a contrária, isto é: deveria retomar a ideia do laser na 

circunferência, reforçar o número dos laseres ao longo do seu 

perímetro, desenvolver um sistema computacional e encontrar uma 

equipa fixa para poder realizar este projecto. Para simplificar, pensei 

que o sistema poderia ser realizado numa semicircunferência ou 

mesmo num quarto de circunferência. E, quando pensei nesta última 

hipótese, lembrei-me do astrolábio! A desenvolver na prática esta ideia, 

o objecto resultante deveria ser mais uma escultura a partir de uma 

ideia científica, uma vez que não disponho de um centro de alta 

tecnologia para resolver o problema.  

O meu pensamento funciona por associação. E não é de todo 

disparatado fazer esta alusão uma vez que foi o astrolábio a invenção 

que revolucionou a navegação no renascimento. Inumeras 

considerações podem ser feitas com a astrologia e a astronomia no 

período clássico, renascentista ou actual. 
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Relacionar os sistemas de medir o céu e o corpo nos três 

períodos indicados (instrumentos renascentistas, astrolábio, definitore, 

máquinas de desenho com satélites, TAC e GPS) pode ser uma das 

linhas de investigação da tese. 

A questão que coloco nesta fase do meu trabalho é a de conseguir 

descobrir porque é que eu estou a fazer tudo isto? Como relacionar 

todo este conjunto de experiências dispersas? O único sentido ou fio 

condutor que consigo encontrar neste conjunto de aparentes e dispersas 

investigações é que muitas delas se relacionam com a captação de 

imagens do corpo e as suas problemáticas na era digital. 

A experimentação com o raio laser permite medir o corpo, 

desenhar digitalmente a partir da escultura e tornar possível a 

construção de peças através do conceito de píxel volumétrico. 

As experiências efectuadas até agora, passam a ter outro sentido se 

forem agrupadas em torno de uma ideia ou conceito geral - o da 

imagem como medição. O acto de medir surge desta forma como o fio 

condutor do entendimento da teoria das proporções desde a Grécia 

Clássica até aos nossos dias.  

Medir os corpos, a Terra e o Céu nos três períodos, clássico, 

renascentista e contemporâneo, permite estabelecer um conjunto de 

relações e comparações muitíssimo interessantes. Por exemplo: as 

várias máquinas de desenho construídas por Dürer podem relacionar-se 

com os digitalizadores de imagens actuais. Ambos fazem captação de 

pontos a partir da realidade, variando na técnica. Essa é a revolução da 

era digital, um conjunto de códigos indecifráveis de programação que 

formam uma imagem.  

Mas, se consigo por momentos encontrar alguns conceitos que 

agrupam o conjunto de ideias dispersas que tenho recolhido e estudado, 

por outro lado sinto os temas ainda bastante confusos. Para sair desta 

desordem tenho tentado a escrita e há quase dois meses que o tento 

fazer, mas parece-me agora que as colagens seriam a melhor forma 

sistematizar e aclarar as ideias.  



102 

 

Já tentei por vários meios descobrir os programas de computador 

específicos para resolver estas situações, mas não tenho conseguido. 

Terei por isso de continuar no sistema manual de fichas. O próximo 

passo será organizar através das colagens as linhas de força da 

investigação e só passar à escrita aquilo que visualmente entendi. 

NOVEMBRO 08 

3 

Li toda a manhã o livro do Professor Nubiola, o “Taller de la 

Filosofia”. E por mais estranho que pareça ajuda-me a reorganizar 

melhor o que já pensei e a não ter medo de considerar certos detalhes 

como supérfluos. 

À tarde fui à Biblioteca do Reina Sofia averiguar sobre os 

catálogos da Galeria Soledad Lorenzo e saber como estava feita a 

catalogação. Encontrei 167 documentos que tenho agora que estudar 

em detalhe. 

 O papel das universidades no mundo actual. 

 O Mercado da Arte. 

 O ensino na Era da Globalização 

 Formar quem, como e para quê?  

 Lista das matérias a estudar na tese. 

 Método 

 Técnicas de investigação actuais/Bases de dados 

 Informática 

 Relações internacionais 

 

A GRANDE PERGUNTA DA TESE 

O QUE EXISTE DE ESPECÍFICO NO RENASCIMENTO IBÉRICO 

EM RELAÇÃO Á TEORIA DAS PROPORÇÕES ? 

Esta questão tem que ter como pano de fundo o Renascimento 

Europeu: político, religioso e artístico. 
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COMO RELACIONAR O PRESENTE COM O PASSADO, EM 

RELAÇÃO À TEORIA DAS PROPORÇÕES? 

 

Neste painel é possível traçar um fio condutor sobre as motivações da 

minha pesquisa para uma fundamentação mais detalhada. Penso que 

neste esquema está implícita a minha orientação de pesquisa sobre o 

tema das proporções, uma vez que dei absoluta prioridade ao 

contemporâneo e à forma como se manifestam as abordagens ao 

tratamento do tema do corpo, nas suas múltiplas formas de expressão. 

 

 

 

 

5 

Passei na Medialab e fui à Galeria Soledad Lorenzo buscar a lista 

das exposições. Deste modo posso confrontar a lista dos livros que me 

Platão 

(Painel de visão) 

Renascimento europeu. 

 Janela sobre o mundo  

Dürer 

Miguel  Ângelo 

Renascimento ibérico 

O NOVO MUNDO  

PASSADO «» PRESENTE 

MIGRAÇÕES  

Metro 

ARTE COMO MEDIDA  

PROPORÇÕES 

PIXEL VOLUMÉTRICO 

ARTE COMO SIGNO 

PROPORÇÕES 

D. SEBASTIÃO 
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surgem na Biblioteca do Reina Sofia com as exposições que foram 

realizadas.  

6 

Comprei hoje o livro de David Lynch “Atrapa El pez dorado” que é 

sobre meditação e os processos de criação. 

Ao fim da tarde fui à 1ª conferência de Nancy Spero no Museu 

Reina Sofia. A conferencista era Mignon Nixon, que abordou o tema 

sobre a perspectiva da histeria, numa linha Freudiana. Agora que 

escrevo estas palavras ocorreu-me que, numa primeira análise, algumas 

das figuras que gritam na obra de Nancy se poderiam relacionar com as 

figuras de Francis Bacon. Também a análise da histeria em Bacon vista 

por Deleuze se poderá relacionar - ou terá a conferencista utilizado a 

mesma ideia modificando apenas o artista analisado? 

Cumpre-me ainda referir duas coisas que me ocorreram durante a 

conferência e que foram: 

-Similitude formal e de processo entre algumas representações do 

corpo em Nancy Spero e em Louise Bourgeois (homem/bomba- 

mulher/casa,). 

- Utilização da análise de Carl Jung para compreender a obra de 

Nancy a nível do inconsciente colectivo.  

7 

Quando resolvi iniciar o processo de psicoterapia, porque sentia que 

tinha atingido um ponto de absoluta tensão interior, não imaginava que 

essa análise interior tivesse consequências tão profundas e alterasse de 

forma tão importante os meus procedimentos diários. 

A vida levou-me a uma psicóloga que estava nesse momento a aplicar 

uma técnica de hipnose clínica às sessões a terapia breve. Eu saía 

dessas secções por vezes em estado de certa levitação e sentia-me 

muito bem, pelo que resolvi fazer o tratamento continuado. Mas esse 

trabalho era complementado em casa por exercícios diários de 

meditação-respiração seguindo a proposta das “7 lições espirituais”. 

Começaram então a surgir em algumas sessões imensas imagens e 

sequências de imagens que, sem saber ainda como lidar com elas, fui 
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registando cronologicamente. De repente, percebi que muitas destas 

coisas se relacionavam de alguma forma com o meu trabalho artístico e 

de investigação, mas eram pedaços soltos que não lhes percebia o 

sentido e tudo era muito confuso para mim. Tinha já um grande 

conjunto de apontamentos, mas ao logo do meu processo de 

investigação tornava-se pouco claro como poderia integrar esses 

registros que provinham da hipnose, com um procedimento mais 

racional. 

Posso dizer que houve dois ou três momentos importantes que me 

confirmaram que estaria no caminho certo: 

1-O contacto com alguns textos de Charles Peirce, que me dão a 

resposta científica;   

2-O estudo do trabalho de investigação de Sara Barreno sobre este 

autor, estudo esse que me introduziu na obra de Charles Peirce de uma 

forma sistemática e aprofundada, uma vez que aí se apontam todas as 

etapas do processo criativo (seja científico ou artístico), suas 

semelhanças e diferenças, suas características e particularidades. 

3-A descoberta da obra de Matt Muliccan e o seu processo de trabalho 

realizado a partir da hipnose clínica. 

4-A leitura da obra de David Linch sobre o seu processo criativo a 

partir da meditação transcendental.     

Sobre a 2ª conferência de Nancy Spero de Patricia Mayayo 

“Tortura de mulheres”: 

- Questiona a representação do corpo do homem como a medida do 

universo.  

- Mistura referências a misticismos e contemporaneidades; texto + 

imagem. 

- Conceito de colagem, recolagem, revisitação processos. 

- Imagem da mulher: Puzzle histórico de imagens de mulheres: 

passado/presente convivem com textos de várias procedências. 

-Como é feita essa representação? Quais os mecanismos de 

representação? 
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Tem estratégias específicas e narrativas com sintaxes complexas: 

variações de escala, várias ordens de leitura que criam leituras 

controversas e um olhar errático pela obra.  

-Possibilidades receptoras diversas. 

- Discurso entre o histórico e o mítico. 

- A obra de Nancy Spero pode ler-se também no fio da navalha entre os 

vários paradoxos da cultura feminista americana da época. 

NOTA: Uma das imagens dos corpos que utiliza, fez-me lembrar 

o São Sebastião. O que me fez relacionar toda uma cultura da 

iconografia do corpo masculino católico que proclama essa ideia de 

martírio. De repente lembrei-me do Papa que fez essa passagem da 

representação medieval para o renascimento na representação da figura 

de cristo. Relacionei com Nancy Spero. Parece evidente que ela inicia 

uma historiografia da representação do corpo feminino ao longo da 

história, mas esse corpo era sempre representado por homens. A 

questão da representação da iconografia do corpo feminino surge como 

uma grande questão. Como deverá ser feita presentemente? 

8 

Fui ver a exposição na Casa da América “ Caminho de Santos” de 

Nelson Leirner e Albuquerque Mendes.  

As peças de N. Leirner fizeram-me mais uma vez pensar na 

importância da iconografia católica e na passagem da representação 

medieval do corpo para o Renascimento. 

Destaco ainda alguns quadros com elementos volumétricos. 

À tarde fui ver a exposição “ La ilustración total. Arte Conceptual de 

Moscú 1960-1990”. É uma exposição difícil de ver, pela estranhesa 

que nos provoca. Como é possível que tenha saído da Rússia um 

conjunto de Artistas que influenciou a Arte Ocidental e a produção a 

seguir seja aquilo que nos é apresentado nesta exposição?  

Se relacionarmos esta exposição com o livro do Professor Juan Bordes 

sobre a infância das Vanguardas poderemos perceber porque não 

existiu continuidade qualitativa na Arte Russa Comunista. Esta 

exposição é absolutamente arrepiante. 
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À noite revi o filme “ Elizabeth Idade de Ouro”. Tentei situar-me 

no século XVI e repensar algumas questões relacionadas com Espanha 

e as querelas religiosas.  

A importância do astrólogo nesta época é fundamental.  

Ontem fiz um esquema sobre a questão da diferença na 

representação no sistema Ocidental e Oriental. Vi a importância da 

perspectiva e uma determinada noção de espaço no primeiro caso e, no 

segundo caso, a importância dos conceitos de vazio/  budismo que 

determina a forma como os elementos flutuam. 

9 

Fui ao Reina Sofia ver a exposição de Nancy Spero outra vez. Foi 

uma visita rápida mas pude ver coisas que não tinha visto, sobretudo no 

refente à técnica. 

Li coisas soltas de catálogos – Catálogo dos Encuentros 08 - e 

imprensa. 

Sonhei com alguns dos quadros do G. Pèrez- Villalta - é dos 

únicos artistas que conheço que faz esta ligação Ocidente- Oriente, não 

só através da representação das perspectivas e da análise dos 

abstractos, como na relação com a pintura árabe e oriental japonesa, 

criando Kuans visuais. 

VEJO AGORA UMA IMAGEM: UMA AGUADA DE TINTA DA 

CHINA E SOBRE ELA UM ESQUEMA EM DESENHO DE 

PERSPECTIVA RENASCENTISTA. 

Entender o Oriente à luz da cultura Ocidental, através de: 

- América do Norte/Japão 

- Brasil/Barroco» China. São Paulo/Japão 

- Portugal/China»  

- Renascimento/ China? 

Sobre os artistas de Soldedad Lorenzo e uma certa influência Oriental: 

-Tápies 

- Perez-Villalta 

- Os Orientais propriamente ditos  
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10 

Trabalhei todo o dia em leituras em atraso.  

Estudei em destaque Metodologia e técnicas de escrever uma tese 

seguindo o Professor Jaime Nubiola. 

Fiz um esquema da tese em relação à quantidade de páginas, 

distribuição dos capítulos, paginação, quantidade de palavras por 

capítulo.  

Ao fim da tarde fui buscar a Revista onde vem um artigo da Soledad 

Lorenzo e fui ver os vídeos no Museu Reina Sofia de um colecionador 

espanhol. 

Muitissimo interesante, porque todos os vídeos tratavam o tema 

do corpo humano, numa classificação de “ Situações”. 

Destaco desta mostra o vídeo de Marcel Odenbach “Die Distanz 

zwischen mir und meinen verlusten 1983-2005 “ e ainda o de Eugenio 

Dittborg “ Pietá”. 

11 

Fui à Biblioteca Nacional assistir a uma conferência sobre “ O 

Cérebro e a palavra”. Foram apresentados resultados de estudos feitos 

com ressonância magnética funcional do cérebro na análise de algumas 

funções básicas relacionadas com a leitura e a linguagem. Falou-se por 

alto de dislexia. 

Fui ao Museu Reina Sofia, á exposição “ A Arte do século XX” 

de Carl Einstein. 

Muito interessante para compreender a complexa rede de infuências e 

análises da obra de arte no século XX. 

13 

Estudei o tema do corpo em relação às questões do feminismo: 

que conceitos e linhas de trabalho existem. Como mulher, é 

fundamental também compreender muitas destas questões sobre a 

teorização do corpo e as práticas que daí resultaram. 

No seguimento deste estudo, fui rever parte da exposição de Nancy 

Spero e assistir à conferência. Esta conferência foi talvez das melhores 

a que assiti, porque a investigadora era também artista – Hellena 
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Cabello – e fez uma análise muitíssimo inteligente a partir dos textos 

de Nancy Spero. Os conceitos de “ mulher forte” e de androginia são 

os que realço desta palestra. Esta simbiose de investigação-criação 

confirma que é possível prosseguir pelo caminho por onde estou a 

pretender ir. 

14 

Ida para Vallodolid - ao lado de Tordesillas e do local onde se 

encontra o Arquivo das Índias/Américas. 

15 

Museu de Escultura de Valladolid.  

Esculturas de Alonso Berruguete: os corpos tentam seguir a 

representação clássica, as caras dramáticas e tétricas. Um tipo de rosto 

com barba que segue a linha do Laocoonte e outros são rostos típicos 

espanhois que hoje mesmo encontramos nas ruas.  

Fazer essa passagem e analogia: de Beruguete aos adolescentes que 

frequentam a discoteca Kapital. 

(Esta discoteca que existe em Madrid na Calle Alcalá tem por cima da 

sua porta de entrada uns baixo relevos pintados por Almada Negreiros 

na sua estadia nesta cidade entre 1927-32).   

16 

Fui ver as exposições na Biblioteca Nacional e na Caixa Forum. 

A primeira era sobre “Lecturas de Bizancio: el legado escrito de Grecia 

en España”. 

Aí encontrei algumas indicações sobre esquemas geométricos, livros 

de medicina, e sobretudo referências à obra de El Greco - tenho que ver 

um São Sebastião que pintou e que está em Palencia.Também a pintura 

das iluminuras com as suas cores dourado, azul e vermelho assim como 

a representação em perspectiva dos elementos geométricos e 

arquitectónicos. 

A segunda exposição, sobre a Arte Abstracta Chinesa, Escola 

Yi, é absolutamente deslumbrante. Fiquei em absoluta suspensão e a 

sensação era muito próxima à que tenho quando faço meditação. Trata 
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da representação a partir da imagem metal produzida pela meditação. 

Estamos noutro mundo, noutro conceito de espaço e de Arte. 

A noção do vazio e o conceito de Tao, que só a física quântica 

conseguiu traduzir para o Ocidente, está aqui amplamente 

documentada. 

Destaco o vídeo sobre a gota de tinta-da-china e um círculo, um 

quadrado em tinta-da-china e uma imagem do cosmos.  

19 

Como organizar a informação e a documentação da tese? 

20 

Trabalhei sobre questões informáticas – bases de dados, Refwork, 

AndNote - e verifico que começam a ter mais importância que o 

conteúdo da minha tese. O que quer dizer que tenho que abandonar este 

processo de pensar. Como diz o Professor Nubiola, a organização serve 

para nos auxiliar o trabalho, não para nos complicar a vida.  

Tenho que seguir o caminho mais seguro, porque tenho medo de perder 

todo o trabalho, por falta de controlo de questões tecnológicas. A 

minha tese não é sobre questões tecnológicas pelo que tenho que actuar 

rapidamente de outra forma. Necessito de uma base de dados caseira 

para organizar a informação recolhida.  

Conferência do Professor Juan Bordes na Real Academia de Belas 

Artes. A análise comparativa que fez da escultura clássica e da 

escultura moderna baseou-se fundamentalmente na composição 

geométrica das peças e nas analogias que seria possível efectuar. 

Efectuada uma listagem das grandes questões da escultura, como o 

espaço, o volume, a luz, a massa fez comparações através da 

composição entre umas obras e outras. Distanciou-se totalmente de 

uma análise iconográfica das obras, posição que fez questão de assumir 

logo no início da conferência. Estabeleceu também uma relação entre a 

investigação que efectuou sobre a infância das vanguardas e esta 

conferência. Não foi para mim suficientemente clara esta questão.  
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28 

Acerto em relação à apresentação do projecto de scanner de 

esculturas laser.  

Neste momento o projecto do medidor de laser, tem a ver com o 

conceito de imagem como medição e com o píxel volumétrico e não 

com processos tecnológicos de atelier. Felizmente ví isso a tempo de 

poder apresentar o projecto separadamente. Penso que tenho também 

um colaborador para o efeito, o que de início é bom para poder 

trabalhar. 

30 

Trabalhei todo o dia no projecto dos medidores de laser, para 

apresentar no Medialab. 

DEZEMBRO 08 

1 

Trabalhei o dia todo nos vários projectos para apresentar no 

MEDIALAB. Penso que é muito importante aproveitar esta 

oportunidade porque neste local consigo responder com algum grau de 

satisfação a algumas das questões que se levantam na minha tese: o 

trabalho de atelier na sua vertente teórico prática e o trabalho sobre 

documentação, bases de dados, organização de informação e 

bibliografia, etc.  

2 

Inauguração de fotografia de Joe Leonardo no Reina Sofia. 

Tinha algumas coisas bastante interessantes sobre o corpo, uma 

máquina de medidas de rosto e uma sequência de fotos sobre uns 

manequins de anatomia, curiosa. 

4 

Última conferência sobre Nancy Spero e o conceito de corpo 

semiótico.  

5 

Tento perceber a fundo esta questão do corpo semiótico e do 

estruturalismo. 
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A análise que se faz dos fenómenos à luz de certas correntes é tão 

marcante na nossa visão que, para desmontarmos esta rede de 

interpretação, é necessário um esforço imenso.Encontrar as grelhas de 

interpretação é um trabalho tão difícil quanto necessário, porque aquilo 

que pensamos que é a verdade não passa por vezes de um ponto de 

vista sobre os fenómenos que se nos deparam diariamente. Ter uma 

ideia pessoal sobre algum assunto passa por esse trabalho monstruoso 

de desmontagem de linhas e esquemas de pensamento que se cruzam, 

se relacionam, se interligam numa teia sem fim. Estou nesse ponto e é 

muito difícil este processo, mas não há outra forma de o fazer….  

Acabei de preparar o PowerPoint para apresentar o projecto no 

Medilalab. Fiz a apresentação ao fim da tarde.  

6 

Fui à Medialab tentar colocar o projecto em rede. Resolvi 

desenvolver o projecto do laser para apresentar. Não perco nada, 

porque desde que resolvi fazer este conjunto de iniciativas que tenho 

recolhido alguma informação que não imaginava possível. 

Também penso que o problema da Semiótica, da Iconografia e da 

teoria das proporções está mais ou menos resolvida… 

Posso enfim partir para a realização do índice como hipótese de 

trabalho, com quase todos os itens que tinha pensado encadeados. 

8 

Trabalhei o dia todo no projecto do Medialad 3 que irei apresentar 

no “ Ciência de Garagem” De qualquer forma, avancei um pouco na 

sistematização de algumas experiências dispersas que tinha e que 

necessitava organizar. 

9 

Li o texto do catálogo do Professor António Bonnet Correa sobre 

a pintura de Esteban Vicente, intitulado “Zurbarán, Juan Gris e Esteban 

Vicente”. O que me surpreendeu imenso foi a questão da relação na cor 

com os místicos espanhóis – sobretudo através do branco Zurbaran.  
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12 

Primeira reunião de trabalho com o egiptólogo Carlos Crácia por 

causa da base de dados. Fiz-lhe o ponto de situação das minhas 

investigações sobre os programas e os tutoriais, de maneira a podermos 

coordenar dados para escrever uma tese. 

Passei ainda no Taller de Vaciados de Yessos também no de 

restauro. No primeiro apenas para agradecer o contacto, no segundo 

para apresentar o meu projecto do medidor laser. Foi bastante 

interessante, porque fiquei a saber de uma série de coisas e técnicas 

sobre ampliação. Fiquei por exemplo a saber que se pode utilizar gesso 

de pladur, que é muito mais lento a fazer presa e melhor para modelar, 

tanto no momento como no dia seguinte. Este gesso pode ser 

facilmente molhado e rectificado. 

Passei na La Fábrica, vi um vídeo de Chen Chein-Jen, a preto e 

branco, onde uma série de pessoas faz um percurso sobre umas placas 

de madeira numa situação que se repete infinitamente.O espaço 

representado, a acção das pessoas e a sua angústia de as ver fazer esse 

percurso é estranhamente doloroso.  

Passei depois no Medialab onde encontrei o meu novo colaborador 

do projecto das medidas das esculturas. Como é matemático, a 

conversa foi outra e por outro sentido, que aliás é por onde quero ir…  

Surgiram-me as seguintes imagens: 

- Sequência de números - verdes luminosos em fundo preto – em ecrã 

de computador… de onde surgem imagens de olhos, bocas, orelhas ….. 

- Os números pitagóricos, correspondentes a certos corpos, podem 

também corresponder a certas cores …   

- Imagens de listas de análises, electrocardiogramas e outros exames 

médicos de medidas, onde surgem por cima desenhos de corpos 

- Também sobre papel de radiografias se aplicam tintas espessas e 

vibrantes.   

15 

Descobri nos escritos de Mark Rothko importantes reflexões sobre 

assuntos que agora me interessam muito como os mitos, o trabalho 
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artístico a partir do inconsciente na linha das investigações efectuadas 

por Jung, a arte oriental sobretudo a Zen, a representação, a imagem 

como número, o que é a arte e a sua essência.  

Preparo também outras coisas, como os dossiers de arte e ciência, do 

Medialab, os ficheiros de catalogação, as várias exposições para 

catalogar, etc. 

16 

Continuei a ler Mark Rothko. Li também a Origem da Geometria 

de Michel Serres, Palazuelo e em todos eles se fala ou se relacionam 

com o trabalho de Jung, do inconsciente colectivo, dos mitos, do 

número e da espiritualidade da arte. Penso pois que é possível traçar 

uma linha de forte demarcação entre aqueles que seguiram a corrente 

Freud ou a de Jung.É surpreendente verificar as diferenças intuídas,  

Penso que encontrei o cerne da questão das proporções num 

pequeno texto de Michel Serres sobre Heródoto intitulado " Analogia 

melhor que proporção" [A origem da geometria, pp. 284-286]. Este 

breve texto desenvolve um conjunto de considerações sobre proporção 

e analogia que permite abordar estes conceitos segundo uma 

perspectica completamente diferente da que nos transmite o Vitruvium.  

Mais uma vez a questão do número. 

Fiz uma reportagem fotográfica de todas as obras sobre o corpo da 

colecção Pilar Citoler. Veremos o que consigo descobrir neste puzzle 

de imagens. Penso que pode ser um bom exercício de interpretação 

iconográfica, utilizando os três níveis de interpretação de Panofsky. 

Fiz também uma breve indexação de temas possíveis a tratar, como o 

retrato, o corpo surrealista, o corpo na paisagem, o corpo caminhando, 

o corpo erótico, o corpo médico, a morte... 

17 

Fui ver pela 4ª ou 5ª vez a exposição da Nancy Spero. Interessa-

me sobretudo pela questão da linguagem e daquilo que Joe Bird 

classificou de corpo semiótico. 

A questão do feminismo para mim é totalmente redutora na análise da 

sua obra. O que é importante é como é que ela o disse. 
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“RECUPERAR EL CUERPO NO SÓLO DE LOS HOMBRES 

QUE HAN INTENTADO POSSERLO Y CONTROLARLO, 

SINO TAMBIÉN DE LOS TEÓRICOS CONCEPTUALES 

MODERNOS, HOMBRES E MUJERES QUE HAN 

INTENTADO NEGARLO”. NS.1990 

 

 “INTENTO DESFIAR LOS PRÓTIPOS DOMINANTES DE LA 

MIRADA MASCULINA – UNA ESPÉCIE DE UTOPIA DEL 

CÃMBIO… INTENTO ABORDAR LOS DOS POLOS DE LA 

EXPERIÊNCIA FEMININA” N.S. 

 

Voltei a ver tudo e fiz uma lista dos símbolos, elementos 

ou sinais que mais utiliza  

- Círculo -circunferência: cortado como esfera armilar: cortado ao 

meio: com corpo dentro: com franja: como sol: como diagrama; 

- Esfera que nalguns casos surge com um rosto, o sol; 

- Triângulo: inteiro: truncado: invertido e sobreposto; 

- Quadrado; 

- Cruz que surge por vezes totalmente representada ou aliada a certos 

objectos; 

- Cruz suástica relacionada com o corpo; 

- Bandas geométricas; 

- Figuras bicéfalas de várias formas: como cogumelo; como serpentes; 

em espelho;  

- Águia 

FORMAS NARRATIVAS 

- Banda egípcia 

-Diagrama 

-Novos hieróglifos – símbolos pessoais 

Fragmentos de textos em tensão com imagens pintadas e recortadas 

(códice Artaud) 

“LAS IMAGENES OUEDEM SER HIEROGLÍFICOS, 

AMPLIACIONES TEXTUALES O VICEVERSA” NS. 1993. 
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A obra “AZUR” é uma peça que resume todo o seu processo de 

trabalhar. 

Nancy Spero isola os elementos da linguagem: letras, símbolos, 

várias representações da figura feminina e com elas constrói 

composições narrativas de diversos modos. 

As figuras que caminham puderam ser também interpretadas como a 

caminhada messiânica dos Judeus - o grande mito aqui representado - 

então a missão das mulheres seria também essa …. Caminhar, correr, 

vencer. 

18 

Começa a tornar forma e consistência a hipótese de trabalho que 

tenho vindo a intuir sobre a teoria das proporções na Península Ibérica. 

Tenho mesmo que tratar o Renascimento Ibérico. Tenho dúvidas se 

devo ou não incluir o século XV. Se o fizer tenho que dizer porquê e 

incluir Francisco d’Holanda. 

O quadro de Sussy Gomes “De aqui vengo” seria uma boa 

introdução/citação ao meu trabalho. Também poderia fazer referência 

ao trabalho de Wolfgang Tillmans, pelo seu processo narrativo e por 

uma fotografia de um retrato de um homem do século XVI. 

Sobre a colecção Pilar Citoler: a forma de apresentar um conjunto 

de imagens que são uma colecção deveria aproximar-se mais de um 

modelo conceptual, onde fosse possível encontrar grandes temas e 

ideias que se pudessem relacionar entre si, do que de um modelo 

cronológico - ver folha da exposição de Zeo Leonard sobre os métodos 

cartográficos. Relaciono também este assunto com os trabalhos que vi 

de Joseth Kosuth e W. Tillman na Galeria Juana Aizpuru. 

27 

Fui ao Museu da Marinha ver os Astrolábios.  

Fui também ver a exposição no Museu Berardo:“Intuição e 

Estruturas de Torres Garcia a Vieira da Silva”. Encontrei algumas 

coisas que procurava, sobretudo referentes ao meu projecto do pixel 

volumétrico, nos trabalhos de Vieira da Silva. 
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Também na questão da representação simbólica é muitíssimo 

interessante o trabalho de Torres Garcia.  

 

DIÁRIO- FANEROI. 2009 

JANEIRO 09 

3 

Museu Jorge Oteiza e a exposição “Laboratório experimental”. 

Destaco naturalmente os ensaios volumétricos a uma escala muito 

pequena e a utilização do alabastro em algumas peças de escultura 

muito geométricas, à Mondrian. Penso que estas peças são a sua obra 

mais conseguida onde concilia o racional e o místico de uma forma 

admirável.   

4 

SONHO: depois da visita ao Museo J. Oteiza, Sonhei toda a 

noite com o conceito ‘unidade Malevich” 

 Os “elementos” dessas unidades voavam formando 

figuras volumétricas. 

 Também as tiras de giz, voavam 

NOTAS AO SONHO: O conceito de composição clássico - 

relação das partes entre si 

Todos os quadros de Malevich em volume …. Sobretudo a 

desconstrução do cubo 

Os “Elementos” de Euclides poderão relacionar-se com a 

unidade Malevich? Como? Em termos de sistema de 

composição? Relação de partes analógica? Ou apenas relação 

de partes, com outros pressupostos? 

CONCLUSÃO: O sistema de composição na arte é o mais 

importante. 

Ver: Influência da abstracção brasileira em Vieira da Silva. 

Especificidade Portuguesa em Fernando Lanhas: Abstracção+ 

cor + astronomia + desenho de pedras. 
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8 

Aprendi como se pode limpar o gesso: primeiro com aquele material 

semelhante a um gel, que tem amoníaco, e depois limpa-se com uma 

borracha de goma de arroz.  

Apresentação dos projectos no Medialab de Luz, Espacio y 

Percepción. 

9 

Considero que a questão primeira a tratar acerca da teoria das 

proporções é o conceito de analogia que Miguel Serres explica no seu 

livro “A origem da geometria”. Este deverá ser o ponto de partida de 

todo o trabalho sobre as proporções, não só do ponto de vista teórico, 

mas também do prático. Tenho de preparar esta questão esta semana.   

10 

Dia inteiro no Medialab, como colaboradora no projecto 

Matrix. É um projecto que tem o suporte tecnológico do meu Píxel 

Volumétrico e durante o dia de hoje aprendi algumas coisas de como se 

poderá vir a executar num futuro muito próximo.  

14 

Estive na Academia em vários locais: restauro, gesso, 

direcção da Academia e biblioteca. Estudei Dürer e a biblioteca do 

Escorial através de alguns livros do Professor Antonio Bonet Correa. 

Fui ao Museu do Prado buscar umas imagens de Dürer e ver a 

exposição de colecção de escultura clássica de Dresden. Fica-se com a 

sensação que a maior parte das coisas são inventadas e nada daquilo é 

verdadeiro…cópias de cópias de cópias…. A coisa mais importante a 

considerar são os narizes que alteram completamente a expressão do 

rosto, muitos estão fora de escala e outros são uma aberração. Depois 

temos as mãos, os dedos, a posição do corpo…. Tudo é tão 

absolutamente falso …. Haveria que desmontar tudo isto para se voltar 

a escrever uma história de arte … 

15 

Passei também no Museu da Academia para ver os quadros de 

Zurbaran. Lá estavam os brancos Zurbaran…. Porque será que se faz 
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esta relação entre a mística de San Juan de la Cruz e a 

abstracção/cubismo? 

Fui depois à Alcalá 31 onde vi a exposição de Juan Ugalde. 

Gostei das colagens com tecidos – um chantung azul forte e outros – 

assim como da ideia da série de pinturas em cartolina. Também utiliza 

um sistema nos vídeos, que são apontamentos e colagens, em que o 

som funciona como elemento contrastante e de ligação. Aliás, tenho 

pensado fazer as colagens dos meus trabalhos e pensamentos sobre a 

tese que depois seriam vistos nos televisores chineses….  

16 

Os meus estudos estão neste momento num ponto 

particularmente difícil, uma vez que assumi que as fontes que tenho 

que trabalhar têm que ser as gregas e não as romanas. Assim, a 

definição de proporção não pode iniciar-se com Vitruvium, mas tem 

que ser anterior. Esse ponto é explicado por M. Serres, no livro “A 

origem da geometria”, onde afirma a confusão do termo e faz situar 

esta questão na palavra analogia. Pude verificar que esta matéria se 

encontra nos Elementos de Euclides, assim como em Pitágoras. 

Estudei alguma destas noções a partir dos textos de Peirce (que não 

são muitos claros para uma introdução à matéria, uma vez que se 

apresentam como opiniões sobre os assuntos tratados). Estudei 

Euclides, Pitágoras e um pouco do seu teorema, Eudoxo, Hipócrates. 

Li também os textos de C. Peirce sobre: “La esencia de la matemática”, 

“ Ciencia antigua: astronomía Caldea y Griega” e “ Pitágoras-La crítica 

histórica Alemana”. 

Conclusões: 

- Estudar Euclides. 

- Relacionar Euclides com as Vanguardas Russas. 

- Os Elementos da geometria e os elementos do corpo. 

- O belo reunido - um conceito de Elementos do corpo que por sua vez 

se pode relacionar com o conceito de corpo semiótico….. 

A ideia de composição de um corpo que se constitui de vários 

elementos e que se relacionam segundo uma LÓGICA compositiva. 
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Peirce. Ver melhor esta questão. Como o conceito de analogia na 

Grécia se relaciona com a ciência e a sua produção em Peirce. De 

momento lembrei-me de uma questão que o Professor Nubiola referiu, 

que foi a viagem de Peirce à Grécia. Deve haver neste estudo 

interessantíssimas referências. 

Trabalho prático: 

A- ATLAS DA TESE 

-Deveria começar a fazer apontamentos visuais das várias imagens que 

estou a trabalhar neste momento…. Numa super colagem em frisos…. 

Utilizando para o efeito a técnica da colagem, com pintura, desenho e 

mesmo pequenos objectos. 

B- MEDIALAB-PRADO 

- Iniciei o estudo da máquina laser que é necessário fazer para colocar a 

câmara Web e o laser. Estudaram-se várias hipóteses de solução. Tem 

que se fazer uma maqueta pequena para se começarem a pensar 

soluções possíveis da máquina. 

17 

Para o estudo da imagem na actualidade (que é necessariamente 

virtual), tem que se compreender como é que ela se processa com os 

novos equipamentos.Sem essa compreensão é impossível efectuar 

qualquer tipo de reflexão sobre os novos sistemas de representação - a 

“máquina de desenho” que é o sistema da perspectiva, terá 

seguramente outras formas de procedimento técnico na actualidade.  

Assim, será necessário estudar: 

- O que é um computador? Como é que ele funciona? O que é a 

programação? Como se programa? Engenharia - Informática? 

- A nível de captação de imagem interessa saber como é que as 

imagens são captadas actualmente. Que sistemas ópticos e tecnológicos 

permitem a sua captação? Como são? Quais as características? Física – 

Óptica 

- Sobre a forma de captação dos dados através do lazer. Como se faz 

essa passagem? 
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Platão deveria ser analisado do ponto de vista da prática artística e não 

da estética.  

Continuo pensando que o que ele diz “ primeiro as sombras dos 

objectos, depois o reflexo dos objectos nas águas e por fim os próprios 

objectos” tem a ver com processos de execução de desenhos e da 

representação dos corpos. Exemplo disso são os desenhos a negro nas 

cerâmicas… parece que são sombras de figuras, nas quais se fazem 

interiormente os riscos necessários. 

Se tentarmos encontrar nos textos indícios de como faziam as suas 

figuras, seria ideal. Que processo ópticos e técnicos usavam para se 

atingir esse nível de representação? 

Podia-se imaginar como fariam para: 

- Captar as sombras dos corpos. Estas sombras poderiam ser captadas 

no chão e variavam consoante a posição do Sol, ou poderiam ser 

obtidas numa parede, mas também aí haveria que contar com a 

distorção da sombra produzida pelo Sol. Também se pode supor que 

utilizariam um plano onde as sombras se projectassem e depois se 

pudessem copiar. Há como que uma espécie de animatógrafo de 

sombras nos vasos Gregos….haveria que estudar esta questão. A 

importância da astronomia e do desenho dos objectos obtidos coma 

projecção da sombra com a luz do sol. Vejo os desenhos na areia e os 

corpos de luz que flutuam num espaço quântico, como deve ser o vazio 

Zen.    

- Como faziam o belo reunido? Tiravam moldes das partes 

dos corpos que escolhiam? E como é que estas diferentes partes, se 

reuniam num todo? Tinha que existir um princípio regulador - ao que 

parece a malha dos egípcios permitia a colocação das partes nos 

respectivos lugares…. Mas o dito Cânone, ou vara, que deveria ter o 

mesmo princípio da vara do Defenitore de Alberti serviria para 

relacionar as partes entre si, e dar-lhes as respectivas medidas nesse 

todo? Assim era possível construir a figura, mas este sistema operativo 

de atelier, era ao mesmo tempo uma “cosmo” visão do homem.  
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Estas considerações foram acompanhadas por leituras breves sobre 

cultura, estética e filosofia clássicas - o que dizem historiadores e 

filósofos sobre a cultura clássica são referências-círculo que não 

acrescentam nada…  

Hoje estudei ainda as seguintes exposições: 

- Biblioteca Nacional: “Amadís de Gaula 1508. Quinientos años de 

libros de caballerías”. Interessaram-me alguns livros de cavalaria que 

se referiam ou se passavam na América então descoberta. Podem ver-

se as referências no moleskin A5, nº-4. Curioso o vídeo que tinham 

numa sala redonda, onde se contava a história de um castelo de 7 

andares, com 7 colunas (?) onde simbolicamente estava reconstruíca 

uma cosmo visão de raiz clássica…. Com os deuses, os signos…… 

- Fundación Mapfre: “ Série las hermanas Brown 1975-2007” de 

Nicholas Nixon. Impressionante trabalho sobre o corpo/ retrato e o 

tempo. 

“As novas aquisições”, um desenho de Làszló Moholy-Nagy, onde se 

podem ver os ensaios que este artista fez sobre óptica e a luz. São como 

pequenos feixes de luz que se projectam algures…  

18 

A etapa seguinte é a de focar ainda mais o assunto. Não ter medo de 

reduzir o tema. Circunscrever o mais possível a questão, porque o que 

tenho que demonstrar é a minha capacidade de investigação sobre um 

tema. 

Fui à Caixa Fórum ver novamente a exposição dos Etruscos, 

sobretudo as cerâmicas gregas. São peças em que se podem ver as 

figuras a vermelho em fundo branco ou as figuras a negro em fundo 

vermelho - este sistema de representação pode basear-se na técnica das 

sombras, em que as figuras são obtidas através da sua projecção num 

plano e depois reproduzidas. Possivelmente as duas fases 

correspondem a níveis diferentes de conhecimento do corpo humano. 

Como diria Platão, primeiras as sombras, depois o reflexo nas águas e 

por fim os próprios objectos. 
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Também estava um objecto muito interessante relacionado com as 

práticas mágicas dos etruscos. Era um molde de um fígado, onde 

estavam desenhados as correspondências astrais com várias divisões… 

um objecto muito estranho que tenho de rever. 

Tentei fazer a maqueta da máquina, mas faltam-me ferramentas…. 

Fiz alguma coisa, mas não tenho ainda a solução. Penso que tem que se 

construir uma baliza redonda e fazer subir o laser. 

19 

Ponto da situação: Os itens apresentados na tabela seguinte são a 

tentativa de visualizar de forma sintética o trabalho efectuado e se 

poder fazer um ponto da situação. Pretendo sobretudo compreender 

como se poderá avançar numa segunda etapa da investigação.   

Investigação 

PRÁTICA 

Laocoonte 

Pixel volumétrico 

D. Sebastião 

Metro 

TEORIA 

Soledad Lorenzo 

Pilar Citoler 

Imagem Arte e Ciência 

ESPAÑA 

RABASF 

 

UNIVERSIDADE NAVARRA 

MEDIALAB-PRADO 

SOLEDAD LORENZO 

COLECÇÃO PILAR CITOLER 

BLANCA SOTO 

TESE 

SÉCULO XV-XVI 

Proporções na escultura 
no Renascimento Ibérico 

 
 

SÉCULO XX-XXI 

O corpo nos artistas da  
Galeria Soledad Lorenzo 
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20 

O QUE É UMA IMAGEM? COMO SE PROCESSA A VISÃO? 

Percebi que o desenho do claro-escuro, era apenas um processo de 

análise rigoroso da luz sobre os objectos em diferentes camadas. Os 

diferentes tons de negro correspondem aos diferentes planos onde a luz 

é recebida no objecto. Para facilitar esse procedimento, os lápis de 

grafite estão identificados com um número. Consegui entender que esta 

era a forma científica de análise da imagem e por segundos relacionei 

este processo com as máquinas de cintigrafias, onde os diferentes 

níveis de ondas, penso que luminosas, são representados por várias 

cores…  

Os processos de realização de uma imagem baseiam-se em 

conhecimentos de várias áreas científicas que vão desde a matemática, 

à física ou à medicina e que são aplicados nas áreas artísticas através da 

geometria, da óptica ou da anatomia. 

HIPÓTESE DE TRABALHO: O desenho clássico tem como 

fundamento a análise detalhada da luz nos objectos? Verificar desde a 

antiguidade clássica os procedimentos técnicos de captação e 

representação de imagens. Considero neste momento que os desenhos 

nas cerâmicas gregas, nas duas fases em que se apresentam, com as 

figuras claras em fundo vermelho ou figuras escuras em fundo 

vermelho, poderão ser formas de captação de imagens do corpo através 

da projecção de sombras. Assim, esses desenhos não seriam mais que 

um jogo de sombras em dois níveis tecnológicos diferentes. Esta 

hipótese poderia ser uma explicação da frase de Platão que diz: 

primeiro as sombras dos objectos, depois os reflexos nas águas e por 

fim os próprios objectos.  

Nesta linha de pensamento o desenho de claro-escuro seria a última 

fase, a dos próprios objectos. Esta hipótese de trabalho poderá ser 

sustentada em dois trabalhos, no de Dürer e no de Duchamp. No 

primeiro caso, coloca-se a questão porque é que o desenho de Dürer é 

linear? Por razões técnicas seguramente, porque a captação dos 

objectos era feita através de um vidro.No segundo caso, do grande 
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vidro de Duchamp, ele faz referência à fotografia sobre vidro - onde se 

depositam os sais de prata, o pó, para produzir uma imagem? Falta 

analisar a óptica na antiguidade clássica, possivelmente através das 

obras de Platão em primeiro lugar. 

23 

Acerca das técnicas de investigação: hoje quando pensava sobre o 

modo como estava a analisar a colecção Citoler, recordei o conjunto de 

procedimentos iniciais que efectuei em torno do corpo contemporâneo 

até poder fazer as opções mais correctas nas fases seguintes da 

investigação e a pergunta, parece-me agora, terá de ser feita ao 

contrário. 

Porquê estudar actualmente a teoria das proporções? Que sentido 

haverá em o fazer?  

Uma tese é uma boa pergunta. Ora a minha tese não é uma lista 

bibliográfica exaustiva do tema …. É outra coisa e é essa outra coisa 

que tem que se definir bastante bem e tomar forma - uma boa parte 

desse trabalho terá de ser integrada na tese, numa espécie de introdução 

ao tema.  

24 

Trabalhei o dia todo sobre o catálogo da colecção Pilar 

Citoler. Consegui ler o catálogo, fotografar as obras todas que tinham 

corpo e organizar o novo PowerPoint já com as obras dos dois 

catálogos, que são 236 peças a estudar. Penso que a proposta a fazer 

seria um estudo sobre o corpo na colecção e deveria ser a do método 

cartográfico – ver exposição Zoe Leonard - isto é: parece-me possível 

dar saltos no tempo e estabelecer conexões filosóficas na organização 

das ideias, optando por um critério conceptual por ideia e não por 

tipologia ou ordem cronológica. As ramificações que conectam 

imagem com imagem e capítulo com capítulo são uma forma de 

“cartografia”. 

27 

Continuei estudando a colecção Pilar Citoler. Refiz algumas 

coisas sobretudo na catalogação dos temas e nos nomes a dar-lhes. 
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Fazer este trabalho ajuda-me a coordenar conteúdos, ideias e um certo 

esboço de análise do tema do corpo, que não tinha ainda tido 

oportunidade de experimentar.  

28 

Inicio dos Interactivos 09. Ciência de Garagem em Medialab. 

Manhã e tarde de apresentação de trabalhos e conferências.  

Nestes encontros irá desenvolverse o projecto de construção da 

impressora 3D, RepRap. 

31 

Simpósio Internacional Carl Einstein, no Museu Reina Sofia 

o dia todo. 

Destaco os seguintes tópicos: 

- As vanguardas como narração. 

- A hermenêutica da Guerra: a guerra como uma obra de Arte horrível. 

- Pós Guerra francês» Esprit nouveaux» geometria, proporção, ordem, 

a arquitectura e o “arquitectónico” 

- Inovação de Einstein. Escolha dos temas e do método de análise. 

Modelo histórico aplicado à Arte. 

- Os problemas do espaço e de percepção no cubismo. 

- “Visão autónoma” tradição de Descartes. 

- Conceito de alienação. André Breton/ Antropologia. 

- A arte sai da esfera apenas estética-metamórficas. 

- Estudo da obra/Técnica da evocação da obra de arte/análise literária. 

Forma de linguagem - o que está a LER/o que está a VER. Análise de 

um sistema de interpretação fechado PALAVRA-IMAGEM. 

- Mitologia moderna: 1- forças que emanam da história. 2- Forças que 

emanam da psicanálise. 

-História de Arte: 1- Representação. 2-Realismo metafísico, artes 

arcaicas e exóticas. 

- Modelo desconhecido da história. 

- Modelos de historiografia. 

- Economia da produção artística. 

- Crítica da intuição visual. 
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- Arte faz uma crítica do visual. 

- Semiologia do cubismo. 

- Intuição cúbica do espaço. 

- Representação ilusória» representação de 3 dimensões no espaço. 

Ruptura com a forma fechada. A malha geométrica do cubismo. 

-Cubismo» além do visível. Modificação gradual das sensações. 

Imagens de memória. 

- Objecto em movimento. Pontos de vista diferentes e múltiplos. 

- Braque» texto último sobre o cubismo. 

- Cubismo: nova construção óptica do mundo» método de 

apresentação. Modelo de pensar o visível. 

- O clássico não necessita ser construído, é um modelo? 

- “Tectónica”. 

- “ Alucinação”» novas formas/novas mitologias.  

- 1- Representação da realidade. 2- Produção da realidade. 3ª Via segue 

C.Einstein cubismo/ surrealismo. 

- Escola de Viena. 

- Aby Warburg 1. Gombrich- Iconografia? 2. Panofsky- Iconologia. 

- O cubismo em Juan Gris» 4ª dimensão é esotérica. 

- Baselitz - pode ser visto como o fim do gosto francês da etnografia 

colonial. 

- Documents - revisitados pela arte conceptual. 

- A colecção como local de estudo - Mobilidade da investigação - 

Investigação em construção e com um método diferente. 

CONCLUSÕES MINHAS: 

-Estudar as várias correntes e interpretações da história de arte no 

século XX. 

- Contextualizar Warburg nesta problemática.   

-Relacionar a teoria da relatividade com o cubismo. 

-Perceber as várias correntes do cubismo: a geométrica, a construtiva e 

a etnográfica. 

- Será possivel relacionar as pinturas deFrancis Bacon com o cubismo? 
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PROJECTO: 

Relacionar: 

a) CUBISMO - desconstrução do sistema de representação 

b) IMAGEM DIGITAL - como se constrói a imagem digital? 

Ex: Programação 1 e 0 através de líquidos e frutas» Medialab. 

Ecrã em que as linhas são produzidas por esses elementos. 

FEVEREIRO.09 

2 

Fui ver outra vez a exposição de Carl Einstein ao Reina e 

comprei o livro de Aby Warburg “ El ritual de la serpiente”. Incrível 

como as pontas dos assuntos que não percebia se ligam agora. 

3 

Pela manhã li o livro de Aby Warburg. Nem queria acreditar no 

que se estava a passar naquele momento com o que lia. Estava ali, 

naquele texto que ele escreveu, enunciada toda a minha tese. O ritual 

da serpente ou o artista-índio como ele diz. Finalmente encontro as 

pontas que tanto buscava. É verdadeiramente impressionante. 

Inauguração no Museu do Prado da exposição de Francis 

Bacon. Surpreendente poder ver todas estas pinturas ao natural. A 

mostra é deslumbrante. 

4 

Fui pela manhã à Faculdade de Belas Artes a uma reunião com a 

Vice-Decana de Escultura da Complutense. 

Estudei a tese da Joana Pimentel, que faz um estudo sobre a utilização 

da fotografia na escultura, sendo a sua investigação dirigida a 

fundamentar porque entende a fotografia como escultura. 

Pela tarde estive no Medialab no projecto RepRap. 

Ao fim da tarde fui à conferência no Museu do Prado sobre 

Francis Bacon intitulada: “La transformación de los clichés: 

reflexiones sobre Bacon y la fotografia” de Martin Harrison, o maior 

especialista de Bacon da actualidade. 
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5 

Interactivos Medialab Prado. Apresentação dos projectos dos 

colaboradores.  

O meu tema foi sobre a minha linha de investigação.  

Inauguração no Museu Reina Sofia. Incrível como neste autor se 

encontra presente a teoria de Warburg sobre o ritual da serpente. 

Também é interessantíssima a revisitação do desenho melancolia de 

Dürer - e de todo esse painel de desenhos, com a lebre, o veado e a 

serpente. Estamos em presença de uma linguagem simbólica. 

Há imensas coisas bastante interessantes, mas gostaria de referir uma 

peça em que estão presentes imensos cubos de diferentes tamanhos, 

com colagens e desenhos. Há qualquer coisa, que se relaciona com a 

proporção nesta peça que me interessa, mas que não sei bem dizer o 

que é. 

6 

Começo das aulas na RABASF, com o Professor Juan Bordes.  

7 

Trabalhei um pouco no estudo da colecção Pilar Citoler 

Medialab: acompanhei a construção da RepRap e do projecto das 

formiguitas. 

8 

Passei novamente na exposição de Carl Einstein - revi sobretudo 

as partes referentes ao cubismo, Documentos e surrealismo. Encontrei 

uma importante indicação sobre o método que utiliza: “aphorisme 

methodique”. Consegui encontrar alguma documentação sobre esse 

conceito num livro editado pelo comissário da exposição Uwe 

Fleckner.  

Recebi também informação sobre a metodologia científica nas artes 

de Sara Fuen. 

Tenho que colocar todos os meus trabalhos em análise e a partir 

deles formular a hipótese de trabalho. Todos os trabalhos que é o 

mesmo dizer: vídeos, fotografias, roupa, esculturas ou esbocetos. Os 
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artistas a ter como exemplo deste método poderão ser Oteiza ou Luc 

Tuymans e os teóricos Peirce, Eisnstein, Warburg e Panofsky.  

O que há a fazer em relação às metodologias de investigação em 

Belas Artes é construir um argumento científico, que fundamente um 

determinado procedimento. Até ao momento existem discussões de 

corredor sem qualquer consistência documental nem analítica. É nisso 

que deve constar a primeira parte da tese: método e análise diferentes. 

9 

Dia de Medialab e de preparação do trabalho a apresentar a 

Pilar Citoler. 

10 

Entrevista pela manhã com Pilar Citoler onde pude apresentar a 

minha visão sobre a representação do corpo na colecção. 

Á tarde, Medialab onde fiz pela primeira vez um circuito electrónico 

que produz som. 

11 

Optei por não ir ao ARCO, para ficar a trabalhar no Medialab no 

projecto das formigas interactivas. Fiz três formigas e um pouco de 

Arduino. 

12 

Optei novamente por não ir ao ARCO e fiquei a trabalhar no 

Medialab, ajudando nos últimos preparativos para a abertura ao público 

no final da tarde - a inauguração foi feita através da apresentação 

individual de cada projecto, onde se apresentaram as conclusões 

obtidas durante as duas semanas. 

13 

Fui ao fim da tarde á RABASF, à aula do Professor Juan 

Bordes.  

14 

Medialab. Trabalhei um pouco com o Juan no projecto das 

Proporções e a Matemática. Acertámos num sistema de trabalho que 

poderia ser como um diálogo entre as diferentes matérias. Penso que 

poderá ser um método que resulte num texto importante. 
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16 

Fui finalmente ao ARCO. Tive pouco tempo para ver a Feira. 

Destaco o stand da Soledad que estava fantástico - imensas peças de 

escultura e uma excelente montagem.  

Gostaria ainda de referir os seguintes trabalhos ou galerias 

onde encontrei obras que me ajudam a reposicionar a minha 

investigação da tese e que são: 

1- Galeria Lia Rumma, Nápoles : Williann Kentridge. Tapetes; 

2- Rodeo Gallery, Istambul: Haris Epamimod A & Daniel Gustav 

Cramer; 

3- Galerie Michel Rein, Paris: Rafaël Rarka; 

4- Galerie Fortlaan, Gent Bélgica: Lawrense Malstaf; 

5- E-Box (?) Painel de programação impresso a preto; 

6- G. Karsten Greve: Fotos de esculturas clássicas. 

17 

Fui à segunda conferência de Net.Arte 2 - muitíssimo interessante, 

colocou importantes questões sobre o que se está passando actualmente 

na Net-Arte. Segue uma certa linha francesa de teóricos e de 

experiências/práticas.  

18 

Trabalhei o dia todo em casa. Li os livros sobre a especificidade da 

investigação nas Belas Artes. Este trabalho é fundamental para apoiar a 

minha investigação teórico-prática, pois coloca as questões principais 

sobre o papel da Universidade no contexto actual, sobre o que pode ser 

considerada a particularidade da investigação em Belas Artes e que 

linhas de orientação é possível seguir.  

Conferência acerca de Francis Bacon, que tratou sobretudo das 

influências dos vários artistas espanhóis na sua obra. Muitas são 

conjecturas, mas outras são importantes considerações. Realço a 

hipótese colocada da influência de El Greco na representação dos 

corpos. 
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Preparativos para a conferência da Imagem na Arte e na Ciência. 

Não sei ainda bem o que vou a apresentar - se o trabalho que fiz sobre 

Bacon, se a parte experimental desenvolvida no Medialab 

Revi o trabalho apresentado a Pilar Citoler.  

19 

Surpreendente o que consegui descobrir sobre as metodologias 

aplicadas às Artes.  

Tenho que referir que há já algum tempo que estou parada sem saber o 

que fazer com o material experimental que tenho e como conectá-lo 

com a teoria. 

Percebi há bem pouco tempo, depois de ter feito o exercício de 

“hermenêutica da imagem” sobre a colecção Pilar Citoler, que a minha 

hipótese de trabalho tinha que ser formulada a partir do trabalho 

prático. Ocorreu-me por isso a ideia de utilizar todo o meu trabalho 

anterior como argumento para apresentar as minhas hipóteses de 

investigação. Ao perceber isso, compreendi as teias de relações por 

resolver que esses meus trabalhos continham e que este era o momento 

para encontrar algumas soluções. 

Convem fazer aqui uma breve referência a uma importante pista 

para resolver esta questão, pista essa que se relaciona com o conceito 

genérico de hermenêutica e que considero possível, com a necessária 

adaptação, aplicar às Artes Plásticas. Chamar-lhe-ia “ hermenêutica da 

imagem” e poderia entender-se na generalidade como a “ arte de 

explicar”/separar Palavra e Imagem (uma vez que os processos de 

análise nos dois casos têm que ser forçosamente diferentes. A fase 

seguinte consiste em tentar descobrir em que podem consistir essas 

diferenças.) 

20 

Metodologias nas áreas das Artes - encontrei fundamentação sobre 

esta questão em trabalhos que se estão a realizar neste momento em 

Espanha. Com esta fundamentação e a argumentação de C. Peirce 

penso que tenho o trabalho bem estruturado. 
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Aula da RABASF sobre Vitrúvio, numa história da impressão das 

várias edições deste autor, tanto em Espanha como na Europa. 

21 

Preparei a reunião para o Medialab, sobre os corpos 

matemáticos e os corpos humanos.  

Fiquei com importantes pistas de como poderei analisar a questão das 

proporções, a especificidade da matemática dos gregos e a forma como 

faziam os seus traçados.  

23 

Três exposições que estão no Reina, que tratam do tema do corpo: 

Eulalia Valldosera, Alix Felix-Garcia e Paul Thek. É fundamental 

reflectir sobre estas diferenças de conceitos e pontos de vista, que são 

também abordagens temporais.   

Fundação Juan March ver Tarsila do Amaral no conceito 

antropofágico. 

24 

Prado, exposições de F. Bacon e “Deuses e Heróis” na colecção 

de Dresden. Mais uma vez o tema do corpo nas duas exposições - os 

mesmos cães raivosos e a bestialidade. De como Bacon revisita a 

Grécia e como no final de tudo a Vida é um mistério. 

25 

Fiz um diagrama bastante desenvolvido sobre o “corpo na 

Grécia”, onde aponto as razões porque devo separar a cultura grega da 

romana. Esta divisão permite-me abordar a matéria das proporções de 

uma forma totalmente diversa, tendo que encontrar a especificidade 

deste tema na cultura grega, na matemática, na geometria, na 

astrologia, na óptica e na filosofia. Penso que será por aqui o caminho 

certo, pela etimologia da palavra proporção. Este simples facto 

permite-me avançar por outras pistas em relação a esta questão e 

necessariamente concluir de outra forma. 

Sinto que estou preparada para começar a escrever a tese. Tenho a 

estrutura totalmente feita e penso que a argumentação está consistente.  
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27 

Aula da Biblioteca Nacional com o Professor Juan Bordes sobre os 

catálogos de referências bibliográficos mais importantes.  

MedialabPrado: apresentação de vários exemplos para artes cénicas 

e computação. 

28 

Iniciei a leitura de «Historia de las Matemática» de Carl Boyer.  

MARÇO 09 

1 

Estive todo o dia a ler a «Historia de las Matemática», sobretudo o 

referente à matemática Egípcia, Babilónica e Grega. Confirmo que o 

problema das proporções é um problema matemático na sua essência e 

que tem uma forma geométrica simplista de ser aplicado nas Artes, seja 

na Pintura ou na Escultura. Para entender verdadeiramente o que se 

passa tenho que compreender na generalidade quais os problemas que 

estavam em causa. 

Assim posso concluir que devo utilizar como argumento: 

a- Salvatori Settis e a separação da cultura Grega e Romana. 

b- Partir de M. Serres: argumento da analogia/diferente se 

Symmetria. 

c- Não utilizar as cópias das esculturas de gregas.  

Detectar verdadeiramente o problema que quero demonstrar. 

Poderia resumir-se a esta pergunta: Existirá alguma particularidade na 

teoria das proporções na Península Ibérica, no século XVI que se possa 

relacionar de alguma forma com os Descobrimentos – Portugueses e 

Espanhóis - do Novo Mundo? Qual ou quais poderão ser? E existirá 

alguma relação, da teoria das proporções com as novas descobertas 

científicas? Para resolver este problema, utilizar o método platónico 

analítico de demonstração que poderá ser aplicado a partir das 

conclusões tiradas [C.Boyer, pp.126], de forma inversa. 

d- Para formular esta questão posso partir de algumas peças que 

realizei na minha licenciatura e que funcionarão como hipótese a 

trabalhar. 
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2 

Encontro Sara Fuentes para tentar resolver o problema das 

metodologias em Belas Artes. 

É a partir de Imagens, pessoais ou de outras, que tem que se 

construir a minha tese. Assim, pode falar-se de uma investigação 

visual, de uma demonstração visual e de processos de argumentação 

desenvolvidos a partir de imagens, que terão necessariamente de 

constituir-se como uma especificidade das práticas artísticas em Belas 

Artes.  

3 

Faculdade de Belas Artes: buscar uns livros, um sobre imagem de 

Peter Burke e outro sobre Investigação em Belas Artes. 

Faculdade de Medicina ver uma colecção de Medicina Forense 

nas salas do Museu de anatomia forense. 

Li alguns capítulos de Peter Burke, que faz um apanhado sobre as 

várias correntes de abordagem da imagem: escola de Warburg, 

Panofsky, Umberto Eco e a semiótica, os estruturalistas os pós-

estruturalistas, etc. Era o que precisava neste momento.  

Tento perceber como se relacionam os desenhos de cabeças de 

Dürer com o estruturalismo. Ainda não encontrei a pista certa para 

descobrir esta questão. Uma coisa sei: tenho que partir das imagens dos 

meus trabalhos para formular a minha hipótese de trabalho.  

Fiz um pequeno diagrama sobre como poderei organizar estas 

questões [Ver diagrama] 

4 

Tento estruturar da melhor maneira a pergunta-hipótese da minha 

tese. 

Depois da breve leitura de ontem de P. Burke, percebi que o método 

iconográfico é um bom ponto de partida e que poderei fazer o trabalho 

inverso do 3º para o 1º nível de interpretação. Cada vez mais tudo se 

vai dirigindo para a lógica da arte segundo Peirce e para a questão da 

análise científica das imagens. 

Li durante o dia e tarde o livro “La investigación en Bellas Artes…” 
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Fui ao fim da tarde ao Prado a mais uma conferência acerca de 

F. Bacon. Desta vez o orador era, além de historiador, pintor - 

necessariamente a sua abordagem era diferente. Queria apenas ressaltar 

que ele faz uma distinção entre imagem e pintura assim como referiu 

um elemento muito importante na pintura de Bacon que é o efeito 

cortina das pinturas. Como se fosse feito um registo em primeira mão 

do “vidro” sobre o qual se desenha o que estará representado do 

interior do quadro. Este factor permite relacionar o seu processo de 

trabalho com o quadro das Meninas de Velásquez. Aliás, ele utiliza 

esse processo várias vezes em várias obras, só que neste sistema ele 

parece indicar a superfície do vidro da pirâmide visual sobre a qual se 

constrói a representação - Então teríamos a representação …. dentro da 

representação …. dentro da representação …. 

5 

Apesar de já ter percebido que poderia partir das imagens para 

construir com elas um certo discurso, não conseguia perceber como é 

que isto se poderia relacionar com a minha tese. A descoberta do 

trabalho de Aby Warburg e do seu “Atlas”, assim como o estudo 

instintivo que realizei com a colecção Pilar Citoler, aproximaram-me 

mais desta ideia. O contacto com a Professora Almudena abriu-me 

outras perspectivas, tendo por fim encontrado a teorização sobre a 

investigação específica das Belas Artes. As leituras que entretanto fiz e 

as conversas várias que fui mantendo com outras pessoas, permitiram-

me finalmente avançar no sentido de utilizar as imagens como material 

de fundamentação da hipótese de trabalho da tese. Chegar até aqui 

levou-me quase um ano de trabalho, entre as dúvidas e a sensação de 

total desnorteamento.  

Fotografei todos os meus trabalhos de escultura e de moda com a 

máquina fotográfica do telemóvel e iniciei um PowerPoint, onde me 

proponho esboçar a minha hipótese de trabalho a partir dos meus 

trabalhos de escultura, moda vídeo ou fotografia. Percebi que 

relacionar as imagens permitia-me não só encontrar os fios condutores 

dos projectos, as ideias de onde parti, os conceitos que não entendi, as 
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relações que estabeleci, como me possibilitava também ir construindo a 

hipótese e o Índice de trabalho. Penso que a questão mais complexa da 

tese - a metodologia - está por fim encontrada. 

Inauguração da exposição na Galeria Helga de Alvear. Em boa 

hora o fiz, porque apresentava os trabalhos de Angela Bulloch que 

podem ser lidos como uma revisão dos conceitos pitagóricos e 

cosmológicos clássicos com utilização da moderna tecnologia digital. 

Tudo isto se aproxima dos trabalhos que estou a fazer, o que cada vez 

me dá uma maior segurança em continuar as intuições e experiências 

que estou a ter. 

Estudar e contextualizar os meus trabalhos nas complexas teias dos 

vários sistemas de representação/ruptura da representação e 

interpretação estabelecidos no século XX permite-me não só entender 

os objectivos da minha investigação como abrir um maior conjunto de 

soluções aos projectos que pretendo resolver.  

6 

Aula na RABASF com o professor Juan Bordes. Demos a 

tratadistíca das três teorias da Arquitectura: a Italiana, a Francesa e a 

Espanhola. Existem bastantes referências a ter em conta sobre as 

proporções.  

7 

Exposições galeria Malborough, Soledad Lorenzo, Cayon e Juana 

Aizpuru. Delas destaco o trabalho das estátuas equestres de Manuel 

Valdés, o grupo Crónica, o trabalho de construção da peça de Sérgio 

Prego, os exercícios geométricos de Macaparana, a reinterpretação do 

sistema clássico da escultura na galeria Juana Aizpuru.   

8 

O exercício/estudo que fiz da colecção Pilar Citoler foi 

importantíssimo para compreender como é possível organizar um 

argumento com imagens - sinto que tenho agora as coisas bastante bem 

estruturadas. 
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9 

Continuo sem resposta à minha proposta de estudo da colecção Pilar 

Citoler. 

Sonhei/pensei em algo que me pareceu determinante e tive de escrever 

de seguida 

 A- A Imagem de D. Sebastião/ Androginia relacionada com o 

“Pentágono”                               
5                                                    PITAGÓRICOS 
 

Lembrei-me de todo o percurso que fiz em relação ao painel 

“Começar” e dos meus estudos com o professor Lima de Freitas. Este 

será também o ponto de partida da hipótese de trabalho a desenvolver. 

Faltava integrar esta parte tão importante, que justifica por si a inclusão 

do quadro de D. Sebastião neste processo.  

Tenho ainda de ver melhor o 5 e como ele se pode relacionar com o 

projecto. Lembrei-me neste momento do perfume Chanel nº 5, com que 

se poderá estabelecer alguma relação. Também se relaciona com este 

assunto o desenho de Dürer, “Melancolia”  
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GRÉCIA 

PITAGÓRICOS 
MATEMATICA 
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TETRAKTYS 

PENTÁGONO 

 ANDOGENIA D. 
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"COMEÇAR" 
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 B- Ponto de partida do meu trabalho anterior, para estabelecimento 

de uma hipótese. 

 
 

 

 

 

10 

Estranho ficou o dia depois desta revelação nocturna.  

Penso que consegui fazer um primeiro esboço de hipótese geral da 

tese incluindo a prática e a teoria. Faltam ainda considerar muitos 

pontos, mas penso que, com a estrutura básica que fiz hoje é possível 

começar a fazer o índice. 

Tendo o índice estruturado e esquematizadas com as conexões 

que inicialmente se prevêem é possível avançar com a base de dados 

muito em breve. 

Fui à inauguração no Museu Reina Sofia ver a exposição de 

Julio González. 

Linhas de 
trabalho 
pessoais  

Linhas de 
Trabalho 
de Dürer 

DÜRER 

1-CORPO 
CLÁSSICO 

1A - Moda 

Escultura 

Video 

2- 
ANTROPOLOGIA 

DO CORPO 

2B - Escultura 

Mix 

Fotografia 

3- ESTEEOTOMIA 
DO CORPO 

3B -Tac médicas 

Electrónica 

Informática  

4- MELANCOLIA 
4D -"Começar" 

"D. Sebastião" 
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Em frente a alguns desenhos construtivos muito geométricos 

realizados já em Paris, fiz a ligação à matéria das aulas do Professor 

Juan Bordes.  

Como os franceses no Renascimento não tinham um legado histórico 

clássico, tiveram de teorizar sobre um campo específico da 

arquitectura. Assim, os segredos da estereotomia da pedra, da madeira 

e todos os sistemas de construção arquitectónicos alternativos ao 

classicismo Greco-Romano, foram sendo escritos e revelados. Poderá 

por isso pensar-se que a forte componente construtiva e geométrica 

francesa, aliada mais tarde à revolução francesa e ao sistema de 

educação que esta proclamou, possibilitam que a Escola de Paris 

tenha determinado características e linhas de investigação. Será talvez 

por isso que, a pintura de Cézanne assim como o cubismo 

aconteceram em França. 
O caso de Júlio Gonzalez enquadra-se nesta linha de trabalho que 

vinha sendo desenvolvia desde o Renascimento. 

11 

Passei na sede da Caixa Madrid para ver a segunda série da 

exposição “La sombra”, de que destaco apenas um quadro de Chirico 

e outro de Max Ernst “Bailarin bajo el cielo”, de 1922 – poderá este 

relacionar-se com a concepção pitagórica do homem no mundo?   

12 

Acabo de encontrar uma das referências que a Professora 

Filomena Molder me deu sobre o estruturalismo de Claude Levi-

Strauss e a sua análise dos quatros livros de Dürer. O que aqui se diz 

relaciona-se com uma coisa que já tinha intuída em relação à teoria 

antropológica de Dürer, que eu relacionei também com a teoria do 

caos e uma geometria descontrolada, mas com ordem. 

No entanto esta passagem [pp. 610-612] dá outras indicações 

mais importantes e diz: “haciendo variar los parámetros de un espacio 

de coordenadas era posible, por una serie de transiciones continuas, 

pasar de una forma viviente y deducir con ayuda de una función 

algebraica los contornos sensibles…. que permiten distinguir por su 

forma, al golpe de vista, dos o más clases de hojas, de flores, de 

conchas, de huesos, si no que animales enteros…” - estava finalmente 
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encontrada a conexão com o estruturalismo e esta questão da 

diversidade da representação das raças. 

Tudo isto me reposiciona no meu trabalho sobre esta questão da 

multiplicidade da representação do corpo humano. Esta indicação 

reforça a ideia de que é possível estabelecer a conexão através da 

matemática e, por esta via, uma relação da Arte com a Matemática. 

Seria importante relacionar as descobertas matemáticas alemãs de 

Johannes Werner e a sua relação com Dürer, não só pelas descobertas 

dos elementos das cónicas e suas tabelas de medidas do corpo 

humano, como também pela álgebra. Este assunto deverá ser melhor 

estudado. 

18 

Sessão de hipnose fantástica, onde voltaram a aparecer as 

imagens do Laocoonte na Amazónia. Pareceu-me ter obtido algumas 

respostas sobre o conjunto enigmático de imagens e relações de 

assuntos que surgiram nessa primeira secção, como a questão da 

cobra, da relação dos índios com a escultura clássica, o papel do 

Jesuíta, as pedras de Fernando Lanhas e os desenhos astronómicos e 

geométricos. 

23 

Estudei todo o dia a colecção Pilar Citoler. Preparei fichas para 

cada peça, com alguns parâmetros possíveis de análise das imagens, 

segundo as várias correntes de interpretação. Tenho que verificar se 

este sistema poderá ser viável, para realizar uma futura base de dados. 

25 

Fiz um possível índice do artigo Pilar Citoler, na forma como se 

pode relacionar com o projecto da imagem. A imagem oficial da 

colecção do ponto de vista didáctico e institucional tem uma linha de 

trabalho definida. Penso que a minha interpretação constrói um perfil 

relativamente mais personalizado da coleccionista, sem no entanto 

entrar em questões muito pessoais. Neste momento já não sei o que 

pensar sobre o assunto, por tanto estar envolvida nele. 
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Última conferência acerca de Francis Bacon, no Museu do Prado 

onde foi analisada toda a história da crítica americana versus crítica 

europeia. De uma forma um pouco velada foi dito que só após a 

morte de Bacon é possível estudar a sua obra segundo duas correntes 

da análise: a primeira a partir do estudo das suas fontes e a segunda a 

partir do contexto social da sua vida. No entanto, o que ficou visível 

pela análise histórica dos vários críticos americanos e europeus, foi a 

luta de poder entre potências culturais na valorização dos seus 

produtos artísticos - e essa é a tremenda batalha entre Poder e Valor.   

26 

Sobre o Poder e o Valor das obras de arte, gostaria de poder 

referir dois exemplos muito importantes que tenho neste momento em 

análise: um é a visão da cultura Grega apresentada pelos Romanos e 

outro é a destruição, pelos Católicos, da cultura árabe na Península 

Ibérica - a Mesquita de Córdova é um excelente objecto de estudo e 

exemplo. 

Parece por demais evidente que a análise das proporções tem que ser 

feita apenas a partir de fontes originais, como manda a norma da 

investigação. Tomar esta atitude a partir das indicações de Umberto 

Eco e de Michael Serres leva-nos a uma nova visão do mundo Grego 

que é necessário efectuar com toda a coragem. Por isso o 

Renascimento tem que ser considerado com toda a cautela, pois é a 

segunda interpretação romana do mundo grego desta vez revisitada 

por uma Itália Católica. A força deste choque de culturas e de poder 

pode ser sentida na Mesquita de Córdova onde em pleno 

Renascimento a cultura Cristão apresenta visualmente os seus 

valores. O choque é tão violento que se poderá imaginar que o mesmo 

terá acontecido entre a cultura Grega e a cultura Romana. 

Os vazios das fontes originais da cultura grega levaram cada época 

a reconstruir à sua maneira essa cultura. O que temos então é uma 

história de arte paralela, feita das interpretações da cultura grega ao 

longo de 2000 anos. Conseguir deslindar esta teia de leituras 

labirínticas e muitas vezes circulares (onde as fontes originais se 
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perdem e ficam apenas citações de citações) é um trabalho arriscado, 

mas necessário de efectuar se pretendemos encontrar o centro da 

questão, que está na geometria e na matemática.     

27 

Não consigo esquecer uma frase da exposição Pilar Citoler: “A 

integridade é arriscar tudo por nada”. Qualquer gesto sem sentido que 

se possa fazer, resulta numa superficialidade sem sentido. 

28 

Encontrei o livro com o Atlas de Aby Warburg. 

Comprei o livro do Angel González García “ Pintar sin tener idea” 

que tem um artigo sobre “La edad del yesso, o el clasicismo por los 

rincones”. 

29 

Reorganizei toda a documentação que tinha já segundo o 

esquema de tese que tenho em mente. Assim, as coisas começam a 

ficar mais claras na minha cabeça. 

30 

Estudei o dia todo Juan de Arfe lido através do professor 

Antonio Bonet Correa. Penso que só agora estou preparada para 

começar a investigar o que ainda falta sobre as proporções do 

Renascimento Ibéric, e fazê-lo de uma forma totalmente nova. 

Tornou-se evidente que tenho que fazer uma espécie de “Atlas 

de imagens do Renascimento Ibérico” ao estilo Warburg para ir 

conseguindo compreender as conexões possíveis de estabelecer. Esse 

atlas poderá ser feito através de colagens de imagens – tal como 

David Hockney realizou – que poderá resultar num vídeo onde 

aparecerão essas imagens e muitas outras que possa ter recolhido, 

com mistura de imagens de metro, música e vozes, a história da Janet 

e da D. Aparecida, etc.  

ABRIL 09 

1 

Reunião na RABASF com o Professor Antonio Bonet Correa, 

onde pude em linhas gerais apresentar o meu trabalho de escultura, as 
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minhas investigações de mestrado e por fim a minha hipótese de 

trabalho sobre Dürer e os impérios coloniais. Valorizou muito a minha 

descoberta sobre Luís da Costa e aconselhou a que publicasse os 

resultados da minha investigação com brevidade. Fez-me ainda as 

seguintes perguntas - E a figura de Francisco d’Holanda que está tão 

mal estudada? E a sua relação com Miguel Ângelo?.... 

Francisco d’Holanda terá sido espião para as fortificações e seguido a 

linha romana de iconografia católica da representação do corpo Morto-

Cristo - a quadratura do círculo acabou-se a passa-se á Cruz. 

- A sua importância poderá ser pela imagem do rinoceronte enviada a 

Dürer. 

- História secreta das proporções: protestantismo – Não 

imagem/catolicismo – imagem 

Como conclusão da reunião tida, surgiu-me a ideia de apresentar ao 

Professor uma proposta de trabalho: 

1- Elaboração de um “Atlas” (método Iconográfico Aby Warburg) 

da Renascença Ibérica, relacionando os Descobrimentos, a influência 

de Dürer e a representação do corpo. 

2- Realização de uma exposição minha, a partir da matéria 

estudada anteriormente, com texto do Professor. 

FAZER: 

1- Determinar a lista dos “autores” a tratar (Espanhóis) 

2- Pano de fundo da História de Arte/ da Ciência, da 

Antropologia» Dürer 

Ex: Cristos de várias Raças» marfim, etc. 

2 

Exposição de Artaud, importante referência para o diário gráfico 

de artista e as questões metodológicas. 

3 

Breves comentários a três exposições que vi esta semana e cujo 

tema do corpo ou sobre o corpo se relaciona directamente com a minha 
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investigação: a primeira exposição está na Galeria la Fábrica, é de 

Mutandas e intitula-se Situation; a segunda está na galeria Maisterra 

Valbuena é de Stephanie Dost (intitulada Hartkonturiert) e a terceira 

está na Galeria Espacio Mínimo e é de Manu Arregui. 

Com Mutandas assistimos a um processo de investigação 

sociológico - várias cidades do mundo, o conceito de lugar simbólico, 

de 'não-lugar' simbólico, e como de um se pode passar a outro. 

Também explora situações de 'não-lugar' em que a circulação de 

pessoas anónimas é uma dominante. O corpo está presente nas acções 

contemporâneas que tornam os lugares espaços simbólicos – praças, 

ruas, estádios, etc – assim como nos não lugares que se tornam também 

pontos de referência – estações de comboio, metro, aeroportos – onde 

os protestos, as manifestações de rua ou os atentados são visíveis - mas 

o corpo está também presente nos momentos em que anonimamente as 

pessoas circulam de um lado para outro, seja nas suas deslocações 

diárias ou em processos mais complexos de emigração entre países ou 

continentes. 

Na segunda exposição, com Dost, o que me chamou a 

atenção foi sobretudo o processo de análise de imagens. Neste caso 

particular são registadas em forma de diário e reelaboradas de diversas 

formas, seja pelo desenho, pela fotografia, pelo pintura ou pelas 

repetições de registos – fotografia da pintura, do desenho ou da 

fotografia. Na apresentação domina a grande colagem com uma 

disposição de imagens aparentemente dispersa, mas que segue a lógica 

do conceito de caos. Aparentemente conta-se uma história mais ou 

menos íntima do que se supõe possam ser as suas relações pessoais. 

Na terceira exposição o corpo está presente, numa linha de 

trabalho entre o virtual e o real, onde se explora essa ambiguidade de 

corpos reais ou virtuais – sejam eles perfeitos ou sejam aberrações 

físicas. Estão também presentes efeitos narrativos típicos das 

tecnologias digitais e indícios de reflexão sobre os problemas da arte na 

net. 
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Nestas três exposições encontro alguns elementos em comum com 

o meu projecto ‘Metro'  

- Para o projecto da Emigração os locais que se poderiam analisar são 

estes: departamentos da polícia, repartições onde um conjunto diverso 

de pessoas trata dos seus papéis. Este assunto poderá relacionar-se com 

conceitos de território, nação, país e todos os símbolos com ele 

relacionados, como a bandeira, o hino, as cores, etc., em contraponto 

com os novos sistemas de globalização como sejam os cartões de 

crédito, e todos os sistemas de comunicação – telemóvel, internet, 

satélites, etc.  

Tenho ideia que se poderá fazer um 'Atlas' das imagens do século XVI 

e das actuais. Também com as imagens e os sons recolhidos no metro 

se poderá já começar a fazer um esboço do projecto. 

Começei a ler o “El conocimiento secreto” de David Hockney. 

Importa aqui fazer referência imediata aos seguintes aspectos: 

- Metodologia de investigação utilizada por um artista 

- Sistema “ iconográfico” de construção de um Atlas Visual que 

demonstre, comprove a hipótese colocada. 

- Os avanços científicos da pintura flamenga, pintura a óleo, 

descobertas áticas e matemáticas. 

Parece-me possivel identificar no Renascimento artístico romano 

duas importantes orientações: uma religiosa e outra mais cultural. No 

primeiro caso, através de um vastíssimo programa iconográfico 

realizado por inumeros artistas que se tornam visíveis através da arte e 

dos ensinamentos da religião católica. No segundo caso, o peso e o 

destaque vão para a arqueologia que assume aqui um importantíssimo 

papel na recuperação de inúmeros monumentos e esculturas gregas.  

Como resultado desta mistura de interesses e de interpretações, a 

representação do corpo perde o seu carácter originariamente grego, 

para passar a ser já outra coisa. Mesmo a questão da quadratura do 

círculo do arquitecto Romano Vitruvium, e tendo em atenção a 

definição de proporção que M. Serres nos fornece, parece que altera já 

o espírito originário grego. 
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Salvatore Settis refere a necessidade de separar a cultura grega da 

romana. Por isso parece lógico entender que o Renascimento de raiz 

romana, ao interpretar a arte grega e utilizar dela apenas os elementos 

que são necessários à sua iconografia, provoca necessariamente a 

desvalorização de alguns aspectos essenciais. O facto de o homem, 

inscrito num pentágono (ou num círculo e num quadrado) passar agora 

a estar inscrito numa cruz, quererá dizer, de um ponto de vista 

religioso, que o homem deixa de ascender a Deus como herói e passa a 

ser Deus a descer à terra e a assumir a forma de homem.  

A literatura artística que daí deriva é uma alteração total do 

espírito do classicismo grego e, do meu ponto de vista, passa a ver um 

modo de propaganda iconográfico da Santa Sé. Aliás, a maior parte dos 

tratadistas dos países católicos são padres. Penso que, com o domínio 

dos romanos sobre os gregos de uma forma tão determinada, a cultura 

Grega tornou-se um labirinto de referências a partir das quais é muito 

difícil encontrar as verdadeiras fontes.  

Daí a importância de Dürer. Parece-me que só Dürer, longe de toda 

esta questão religiosa, produziu um tratado que recoloca o homem no 

centro da questão, passando a ser novamente a medida de todas as 

coisas. Porque não foi o tratado de Dürer impresso nos países ibéricos? 

Porque, sendo estes profundamente católicos, não seria 

conveniente por essa via proclamar a diferença de representações e 

cânones. Era muita informação que não convinha divulgar. Apenas 

seria importante exemplificar como se fazia uma figura e pouco mais 

era necessário para a divulgação da iconografia católica.  

Fui à Galeria Max Estrella ver a exposição do fotógrafo Aitor 

Ortiz. Muito interessante, sobretudo pela aplicação da fotografia a 

volume, uma vez que utiliza a técnica da impressão fotográfica directa 

sobre alumínio de várias formas e configurações.  

4 

Fiz compras de livros e de catálogos em atraso: um para o projecto 

da Imagem, outro sobre Dürer e outro sobre história de Arte de Carl 

Einstein. 
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Fui depois rever a exposição de Tarcila do Amaral, onde encontrei 

importantes referências sobre o movimento antropofágico. 

Estabeleci algumas relações importantes: 

- A representação do negro em Dürer – ou a sistematização científica 

da diversidade.  

- A influência de Cézanne, como se este se tivesse tornado tropical. 

- A influência da pintura primitiva Italiana.  

- A importância do usar o racional e o irracional no processo criativo. 

A imagem do ovo e da serpente que me faz relacionar também este 

trabalho com Aby Warburg.   

- Um texto de Oslavo de Andrade onde faz referência a que se 

faça uma distanciação do cubismo e da pintura negra - e que deveriam 

os brasileiros regressar à «selva selvagem». 

Fazendo a relação com a teoria de Carl Einstein, este ponto é 

muito importante – é como se a arte ocidental, tendo ficado sem 

«Cânone», tivesse visto na arte africana um sistema canónico selvagem 

e geométrico, que rapidamente se tornou académico. E, se nos 

lembramos de toda a escola alemã de antropologia. as conexões serão 

ainda mais importantes. 

O Brasil surge com outra postura em relação à arte negra, 

mas como é que tudo isto se relaciona com a minha tese? 

Possivelmente pela imagem do Laocoonte na Amazónia, como isso se 

pode relacionar com a representação do negro, com o papel do cubismo 

e das vanguardas na abordagem do corpo humano e com a 

especificidade da cultura artística Brasileira. 

5 

Estive a ler “ El conocimiento secreto” de David Hockney assim 

como os resumos das comunicações do congresso da Imagem da 

Universidade da Áustria. Pude verificar que os temas tratados são na 

generalidade os abordados no Medialab Prado  

Encontrei um livro de Barbara Maria Stafford “Body Criticism”, 

que é uma das especialistas do tema e que participou também no 
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Congresso da Donau University Krems. Nele encontrei também 

algumas referências ao Laocoonte.   

6 

Terminei a leitura do livro de D. Hockney assim como o trabalho de 

organização da bibliografia recolhida. 

Tive a primeira reunião de trabalho com a Mónica para ver como 

poderíamos fazer com o projecto do 'Metro'. Estive a explicar-lhe um 

pouco a ideia que tinha para o projecto em termos visuais e em termos 

de som….  

7 

Li “Body Criticism“ do qual consegui de seguida fazer um breve 

estudo de conceitos na Wiki. Destaco desse estudo as definições de 

criticismo, empirismo, racionalismo e estética. Também vi os seguintes 

autores: A. Baumgarten e Immanuel Kant. 

O criticismo como a posição metodológica própria do Kantismo, 

tendo como ponto de partida filosófico a análise crítica da 

possibilidade, da origem, do valor, das leis e dos limites do 

conhecimento racional, ou seja dos processos através dos quais o 

conhecimento se estrutura. Partindo das críticas ao empirismo e ao 

racionalismo, Kant afirma que o conhecimento é possível através da 

conjugação de duas fontes: a sensibilidade e o entendimento. A 

sensibilidade dá a matéria e o entendimento as formas do 

conhecimento. Em termos gerais, o Criticismo pretende investigar os 

fundamentos do conhecimento. 

Também A. Baumgarten no seu trabalho "Estética", coloca os 

problemas do conhecimento sensível, e separa o sentimento de 

apreciação da Arte e do Belo. Segundo este autor, a arte resulta da 

actividade intelectual e também da sensitiva, por isso a ideia de Belo é 

uma ideia confusa. Preconiza por isso o conceito de subjectividade do 

belo, como resultado da obra do homem e não como propriedade 

objectiva das coisas. Com este autor, a estética desliga-se da metafísica 

e da lógica tornando-se uma ciência ou filosofia da Arte, onde se 

procura descobrir as regras da arte na sua própria acção criadora e na 
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sua recepção. Assim, a Filosofia da Arte tornou-se uma reflexão sobre 

os procedimentos técnicos elaborados pelo homem, mas também se 

pode entender a estética, sobretudo a da Antiguidade, como uma 

ciência normativa relacionada com a lógica e a moral, que enuncia a 

regras gerais do Belo (Cânone estético). Como conclusão do que acabo 

de estudar e partindo dos conceitos de Kant, o Criticismo do Corpo 

seria toda a matéria de análise entre dois mundos: o sensível – Arte - e 

o entendimento – Ciência. 

8 

Li o dia todo Carl Jung “ O homem e os seus símbolos”. 

Curiosamente ajuda-me a fazer um ponto da situação de todo o 

trabalho de psicoterapia que efectuei durante dois anos e que me 

ajudou tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista 

profissional a entender os problemas crónicos que há muito se 

manifestavam na minha vida. 

9 

Fiz um novo diagrama para o artigo de Pilar Citoler onde incluo as 

últimas leituras que fiz e que penso se podem adaptar ao que penso 

desenvolver, como seja o perfil duplo reunido numa só pessoa: 

Ciência/Arte ou entendimento /sentimento.  

10 

Acabei de ler C. Jung ”O Homem e os seus símbolos” – 

Arquétipo/esquemas do comportamento emocional do homem. Não 

existem leis que governem a forma específica em que o arquétipo vai 

emergir do inconsciente. Jung estava realmente convencido de que o 

que ele chamava de inconsciente se ligava, de certa maneira, à estrutura 

da matéria inorgânica – uma união que o problema das doenças 

chamadas 'psicossomáticas' também parece indicar. Este conceito de 

uma ideia unitária de realidade era chamado por Jung de unus mundus 

(o mundo único, do qual matéria e psique ainda não estão 

discriminados ou actualizados separadamente) [ pp. 309] 

O campo que parecia a Jung mais fértil para investigações futuras é o 

estudo dos axiomas básicos da matemática – a que Pauli chama 
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'intuições matemáticas primordiais' [pp. 310]. Entre as muitas intuições 

matemáticas primordiais, ou ideias à priori, as mais interessantes do 

ponto de vista psicológico parecem ser os 'números naturais' . Não 

servem apenas às nossas operações quotidianas para contar e medir, 

mas foram, durante séculos, a única maneira existente de ler o 

significado das antigas formas de adivinhação como a astrologia, a 

numerologia, a geomancia, etc. – todas elas baseadas em cálculos 

geométricos e todas investigadas por Jung em termos da sua teoria da 

sincronicidade. Além disso, os números naturais – examinados de um 

ângulo psicológico – devem ser certamente representações 

arquetípicas, pois somos forçados a pensar a seu respeito de maneira 

definitiva …. Os números não são conceitos conscientes inventados 

pelo homem com o propósito de calcular: são produtos espontâneos e 

autónomos do inconsciente, como o são outros símbolos arquetípicos. 

Mas os números naturais são também pertencentes aos objectos 

exteriores: podemos assegurar e contar que existem duas pedras ou três 

árvores acolá. Mesmo se despojamos os objectos de outras qualidades 

como cor, temperatura, tamanho, etc., ainda resta a sua “ quantidade” 

ou multiplicidade especial.  

No entanto estes mesmos números também fazem parte 

indiscutível da nossa própria organização mental – conceitos abstractos 

que podemos estudar sem nos referirmos a objectos exteriores. Os 

números parecem ser, portanto, uma conexão tangível entre as esferas 

da matéria e as da psique. O valor das ideias criativas está em que 

ajudam a 'abrir'  conexões até então ininteligíveis, permitindo que o 

homem penetre mais profundamente no mistério da vida.  

11 

Assimilo as leituras de Jung. 

Comprei alguns livros na Cental: “La curación infinita. História 

clínica de Aby Warburg” de Ludwing Binswanger e Aby Warburg  e 

“Ecco Objects ..” de Barbara Stafford.   

Comecei a leitura de “ La curación infinita...” 
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12 

Acabei a leitura de “La Curación infinita….”. Destaco o texto 

final de Ludwing Binswanger 'Sobre la fenomenologia' [pp. 284- 

285]:“Ahora bien, hay personas que sabe que además de la percepción 

sensible existe otra clase de experiencia o conocimiento inmediatos, 

directos y, además de la descomposición conceptual en elementos 

particulares, otra captación espiritual más originaria e total. A esa clase 

de hombres pertenecen, entre otros, los verdaderos artistas…. Es decir, 

considerar, ver y volver a ver, y como resultado, ser transportado 

dentro del objeto intuido (inanimado o animado, natural o artificial) 

…Lo ve aunque no lo perciba sensorialmente. No es un ver con los 

ojos y sin embargo se trata de un conocimiento inmediato, un mirar o 

contemplar que no se queda atrás en fuerza persuasiva respecto del 

sensible, incluso quizá lo supera en certeza inmediata, y cuya visión él 

es capaz de transmitir a cualquiera que tenga cierto 'órgano' , que tenga 

la facultad intelectual de verlo! [pp. 287]. 

 “Lo que hace el artista es la capacidad de construir, sobre la base 

de estos contenidos de la percepción sensible, contenidos de 

percepción nuevos, no sensibles, y volver a transmitir estos sobre la 

base y con la herramienta de datos sensibles.”[pp. 292- 293]. “… la 

fenomenología es calificada también de ciencia eidética….Ciencias 

eidéticas, son aquellas en las que, como por ejemplo en la geometría 

pura o la aritmética pura, se formulan enunciados, se construyen 

conceptos, se derivan juicios, conclusiones, de modo por entero 

independiente de la experiencia y, en consecuencia, a priori. Esencias 

puras o eide (plural de eidos) son los conceptos puramente 

matemáticos de número, recta, triángulo, círculo, etc.”. 

Parece que os números são mesmo elementos fundamentais do sistema 

mental. 

13 

Poderei hoje tirar as seguintes conclusões em relação ao trabalho 

escrito: 
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1- Segundo o modelo de Bolonha terei de fazer aproximadamente 250 

páginas até 13 de Agosto. Como são aproximadamente 120 dias, dá em 

média 2 páginas por dia. Isto alegra-me bastante porque assim não 

tenho que stressar.  

2- Também me parece que posso começar a fazer o esboço do 

Atlas da tese com as imagens que tenho e depois, com tempo, poderei 

ir encontrando as referências eruditas e científicas necessárias. Fazendo 

isto concilio perfeitamente teoria e prática, permitindo-me desta forma 

ter os argumentos científicos necessários e que justifiquem o trabalho 

assim apresentado.  

3- Sobre o conteúdo da tese. Parece-me evidente que toda a minha 

estrutura de investigação sobre o corpo parte do tratado de Dürer, sobre 

o qual durante anos desenvolvi algum tipo de ideias e poderei mesmo 

dizer uma teoria. Como é um assunto que há tanto tempo me preocupa, 

as questões estão de tal modo implícitas nos meus pensamentos que já 

não tenho bem consciência do vasto conjunto de problemas envolvidos 

neste assunto. Penso que devo fazer um esforço e tentar esquematizar 

ordenadamente perguntas sobre esta questão.  

Por que razão os Quatro Livros da Symmetria de Dürer nunca 

foram traduzidos para Português e Castelhano? Por que razão a sua 

teoria antropológica do corpo não é apresentada em nenhum livro das 

proporções feito em Portugal e Espanha nos séculos XV e XVI? Por 

que razão a maior parte dos tratadistas ibéricos são Padres? Por que 

razão só os Índios são representados nus?  

Para o Atlas - todo o trabalho de Warburg sobre o 

Renascimento assim como o de Panofsky tem que ser plenamente 

considerado neste assunto. 

- Comecei a esboçar hipóteses de trabalho no meu PowerPoint e tenho 

4 linhas de investigação a partir de Dürer: 

a- Teoria das Proporções – Clássica. 

b- Teoria das Proporções – Antropológica. 

c- Teoria da Estereotomia do corpo – Espaço/Tempo. 

d- Teoria dos Números – Melancolia.   

Para o início do Atlas parecem-me evidentes as seguintes imagens: 

-Descoberta da América / Mapas /Tratado Tordesilhas. 

-Descoberta do Laocoonte. 

-Reino de Granada dominado – Renascimento /Árabes [Córdova]. 
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- Descobertas científicas» Copérnico. 

- Questão Religiosa Imagens/ Não- Imagens/ Alma dos Índios. 

14 

Estive a ver melhor a lista dos autores espanhóis que tenho que 

tratar. Parece-me evidente que o único português do século XV ou XVI 

que existe é Francisco D’Hollanda. Fiz uma lista dos autores do século 

XVI a partir de três autores: Valeriá Cortés, Juan Bordes e Antonio 

Bonet Correa e determinei uma relação de autores espanhóis a tratar 

entre pintores, arquitectos e engenheiros. 

15 

Panofsky o texto sobre a Melancolia I. 

 HIPÓTESE DE TRABALHO 

- Influência da teoria das proporções de A. Dürer nos tratados ibéricos 

de escultura ou com ele relacionados 

- Datas? Critérios? Século de vida e morte de Dürer? Outros! Quais? 

- Lista de autores a tratar? 

- Critério dos autores? Literatura impressa? 

- Exclusão de Francisco d’Holanda? 
1- IDEIA CONDUTORA 

Pano de fundo: “Atlas de Renascença Ibérica” 

Europa do século XV-XVI: Política-Religião- Ciência- Arte 

P. Ibérica século XV-XVI: Política- Religião- Ciência- Arte – 

Descobrimentos América 

- Bibliografia: História / História de Arte/ Etc…. 
2- Conclusão 

1+ 2 = 3 

3- Linhas de trabalho de Dürer (4 livros) 

A- Teoria das proporções: Clássica 

B- Teoria das proporções: Antropologia/Descobrimentos/ Ciência 

C- Teoria das proporções: Estereotomia/ Matemática/ Geometria 

D- Teoria das proporções: Pitagórica/ “Melancolia” 

E- Teoria/ Prática/ Arte/ Ciência 
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 [diagrama] 

 

 

 

Considerar a matéria das proporções como “Imagens” – políticas, 

religiosas, científicas. 

A moda como um sistema proporcional. 

SOBRE OS TRATADOS PROTUGUESES SÉCULO XV. E XVI: 

- Não existem tratados publicados 

- Existe apenas Pedro Nunes (1502-1578)» Matemática/ Geometria 

- Francisco d’Holanda, que não tem obra publicada poderá ser 

considerado apenas pelo desenho do Laocoonte e do rinoceronte. 

. 

NORTE 

PROTESTANTES 

ARTE e CIÊNCIA 

ÁRABES 

 

 

RENASCIMENTO 
IBÉRICO  

SÉCULO XV-XVI 
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CATÓLICOS 



157 

 

A considerar Pedro Numes é possível entrar nas proporções pela 

matemática» conceito Grego (analogia)» logo na ciência: 

astrolábio/Defenitore» Florença  

Fui à tarde à Biblioteca do Museu Reina Sofia ver que catálogos 

existiam sobre a Colecção Pilar Citoler. Verifiquei que existem 9 

documentos. Três catálogos do concurso de Fotografia e os restantes 6 

sobre as várias exposições da colecção desde o ano 2002. O texto de 

Pilar Citoler é muito pequeno e parece-me que se repete em dois 

catálogos.  

17 

Pela manhã, aula de Gesso com Professor Luzón. Devo fazer a 

pesquisa sobre o Laocoonte de uma forma mais sistemática e 

aproveitar estas aulas e a Academia para fazer trabalho e recolher a 

informação que for necessária. 

Última aula com o Professor Juan Bordes na Academia. 

18 

Fui ao Museu Reina Sofia ver pela última vez a exposição de Paul 

Thek, sobretudo a peça em que revisita o desenho da Melancolia I de 

Dürer. Infelizmente essa imagem não está no catálogo, como já previa. 

Tirei alguns apontamentos e conclusões bastante interessantes sobre a 

reinterpretação de tratados, dos sólidos platónicos, etc. …. 

Museu del Prado ver a entrevista de Francis Bacon. 

 

LISTA DAS TAREFAS/Etapas PARA O VIDEO “METRO” 

 

 

RECOLHA IMAGENS VIDEO RECOLHA DE SOM DOCUMENTAÇÃO IMAGENS 

1.Imagens de Metro/Várias 
1- Entrevistas 

- Janeth e Aparecida 

1. Fazer “Atlas” Renascença 

Ibérica. 

2. Lista de ideias narrativas para o 

vídeo 

2. Musica Reservata? * 

Harmonia? 

2. Fazer colagens modernas a partir 

dos tratados. 

 3. Música directa da imagem 3. Desenhos de acetatos 

 4. Música actual?  

 

*NOTA- IDEIA PARA A MÚSICA / medidas rítmicas 
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CANÔNE/ RESERVATA/METRO- MODA. 

Diferentes tipos de medidas e ritmos. Saber quais deverá ser? 

19 

Tentei refazer o título da tese com o seguinte título: 

 - “ A influência da Teoria das Proporções de A. Dürer na literatura 

artística impressa da Península Ibérica no Renascimento. Filipe Nunes 

e Juan de Arfe Villafañe.  

A questão de Filipe Nunes é controversa, mas coloca-se como hipótese 

uma vez que não existe num autor português no século XV ou XVI e 

apesar de obra ser de 1615, o autor nasceu no século anterior. Tinha 

colocado a hipótese também desse estudo comparativo ser feito entre 

Francisco d’Holanda e Juan de Arfe Villafañe, por terem posições 

contrárias e poder comparar a posição do Norte e do Sul da Europa. No 

entanto, apenas interessaria considerar a documentação relativa ao 

Laocoonte, ao desenho do rinoceronte e à questão do desenho tirado 

pelo Natural.  

O título poderia ter alguma coisa relacionada com a questão teórico-

prática da tese. Poderia ser qualquer coisa como: “O Modelo do 

‘Tratado’ como exemplo teórico – prático do trabalho científico dos 

artistas”. 

A minha investigação de doutoramento foi desde o início 

acompanhada com a execução de exemplos práticos que tive 

necessidade de efectuar para poder pensar as matérias a par dos estudos 

teóricos que fui fazendo. Poderei neste momento fazer o seguinte 

resumo em termos de metodologia das fazes que efectuei: 

1-Pequenas maquetas e estudo de materiais: exercícios 

geométricos volumétricos. 

2-Estudo genérico e comparativo do Contemporâneo com o Moderno.  

3-Realização de maquetas segundo temas determinados. 

4-Estudo teórico dos temas e reavaliação do trabalho efectuado. Saber 

como a experiência prática se coordena com a teoria e vice-versa… 

5- A hipótese definitiva de trabalho: esse estudo foi feito com um 

PowerPoint de todos os trabalhos práticos realizados até à data. 



159 

 

6- Escolha dos autores a estudar em definitivo para fundamentar a 

minha hipótese.  

Do trabalho de atelier surgiram os primeiros ensaios, que abriram uma 

série de hipóteses de investigação. Fiz a partir daí novos estudos 

teóricos e reelaborei a abordagem aos trabalhos práticos. Consegui 

encontrar um bom fio condutor entre todos os trabalhos e estabelecer 

assim uma hipótese de trabalho que tivesse algum princípio ordenador. 

Reduzi o tema a estudar e o tema central da tese tornou-se 

consistente. Consegui perceber que apenas com o estudo de dois 

autores, um português e outro espanhol, conseguia esboçar a minha 

hipótese de trabalho, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de 

vista prático. Só agora é possível começar a escrever verdadeiramente a 

tese.  

MAIO 09 

18 

Preparei a conferência Pilar Citoler o dia todo. Descobri finalmente 

que o conceito CRITICISMO ZEN pode fazer entender o modo como a 

colecção está organizada.  

20 

Conferência na Faculdade de Ciência da Universidade de 

Lisboa sobre a colecção Pilar Citoler.  

25 

Inauguração Sorolla no Museo del Prado. Duas questões sobre 

este autor: 

a- A semelhança de procedimentos: pintar uma “sociedade” típica e 

uma sociedade globalizada, isto é: a diferença entre pintar quadros 

regionais, fruto de conceitos e estratégias políticas, e algum tipo de 

fotografias ou vídeos sociológicos parece não ser muito grande.  

b- Se deste autor apagarmos todas as figuras, se virmos apenas os 

brancos e a forma como foram tratados e se os quadros forem vistos 

com outra ordem, teremos seguramente uma conclusão totalmente 

diferente quanto ao seu tipo de pintura. Desde o quadro da Senhora em 

banho de termas, a todos os marinheiros, velas, vestidos na praia…. 
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Um sem fim de exemplos. Poderemos pensar, como Antonio Bonet 

Correa, o branco místico que poderia ser localizado na paleta de 

Zurbaran? 

27 

Passei na Oliva Arauna onde inaugurava um artista Africano do 

Mali - Malick Sidibé - que tem retratos sociais e de estúdio. Destaco 

algumas fotografias de senhoras, em cenário com chão de xadrez preto 

e branco. Pela analogia que fiz com o chão em perspectiva, estas 

fotografias lembram-me alguns dos quadros do Renascimento. 

30 

Fiz um apanhado diagramático da Conferência sobre a colecção Pilar 

Citoler, para ver os erros e os pontos mais fracos do esquema que 

apresentei em Lisboa. Sobretudo a II Parte está bastante mal 

estruturada e pouco clara. Tal facto deve-se a que necessitava encontrar 

as relações entre Ciência, Arte e Imagem e a partir delas identificar 

qual o “conceito dinâmico” que permitia explicar alguns dos critérios 

da colecção. Essa ideia só foi descoberta na véspera da apresentação da 

comunicação, chamei-lhe CRITICISMO ZEN e não tive muito tempo 

para reestruturar esta segunda parte. No entanto, esta hipótese de 

trabalho satisfaz-me e permite explicar algumas escolhas de obras da 

colecção.  

Penso que as questões da teoria das proporções da tese deveriam 

ser relacionadas com Ciência, Arte e Imagem no século XVI. Não sei 

com fazer isto ainda, mas considero ser um ponto de vista muito 

interessante. 

Lembrei-me que o 'Atlas da Tese' poderia ser feito com o 

mesmo sistema da carta topográfica que fui ver outro dia à Academia, 

isto é, com folhas de cartolina A3, que se podem colar pela parte de 

trás com um adesivo de tecido. Penso que assim já posso começar a 

estruturar cada capítulo com as respectivas imagens. Este sistema é o 

melhor também para organizar o meu trabalho prático como um todo. 
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31 

Comecei a escrever a tese. Tenho que em Agosto ter 300 páginas 

escritas, pelo que tenho que fazer 3,5 por dia. 

JUNHO 09 

1 

Só consegui escrever 1 página. 

2 

Trabalho sobre o método. Consegui escrever pouca coisa. 

Exposições no Reina Sofia sobre a Figuração Madrilena dos anos 

70 e outra sobre o Atlas.(?) - mais um exemplo de como poderia 

organizar o meu trabalho experimental, numa espécie de dossier de 

arquivo.  

9 

Acordei, e estranhamente se me revelou o seguinte: 

- Monograma de Juan de Arfe: A. Bonet Correa  

-“De la Medida”: A. Dürer / desenho de letras, pp. 88-91 

-“Almada e o Número”, Lima de Freitas  

[ ver : pp.44, 46, 47,151,152,157,158,159,160,161,164, 165]. 

-“Diálogos em Roma” e “Del sacar por el natural” de Francisco de 

Holanda. Muitas indicações em muitas páginas. [pp.80] 

- Escultura minha» Quadrado/Triângulo [cartolina] 

Muitas indicações estão em Lima de Freitas, em alguns dos livros que 

tenho em Madrid. No entanto, analisando melhor um auto-retrato de 

Almada Negreiros, confirma-se que tenho que ver em Francisco 

D’Olanda e na Pintura Antiga a questão das proporções.   

10 

Estive às voltas com o monograma de Juan de Arfe e com uns 

traçados geométricos que poderão ajudar a entender a sua estrutura 

…. Veremos o que consigo descobrir…. 

15 

Hoje consegui fazer um esboço do título da tese: 
“CONTRIBUTO PARA O ESTUDO DO MODELO DE 
INVESTIGAÇÃO ARTÍSTICA TEÓRICO-PRÁTICO EM 
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ESCULTURA. A TEORIA DAS PROPORÇÕES (NO SÉC. XVI. 
FRANCISCO D’HOLANDA E JUAN D’ARFE?)” 

20 

Estive a ver o filme "Missão" - as imagens são fantásticas, os 

trajes, a cor, os cenários…  

A questão da alma dos índios, o papel dos jesuítas na sua educação e as 

questões políticas entre portugueses, espanhóis e a Igreja.  

22 

Consegui fazer um diagrama geral da tese, com as ideias sobre como 

se Investiga em Arte e como poderei relacionar todas essas questões. 

25 

Biblioteca da RABASF, onde pude ver o manuscrito da cópia da 

Pintura Antiga de Francisco de Holanda. Emocionante. Vi também 

Juan de Arfe. 

JULHO 09 

4 

Tenho para ler o livro de “El pequeno mundo del hombre” de 

Francisco Rico. 

Museu Reina Sofia, novas salas da Colecção (0, 1) 

17 

Fui ao fim da tarde buscar a grelha de marcação de imagens 

para fazer o 'Atlas' da tese. Tenho que escolher agora as imagens e as 

sequências necessárias. 

20 

Estou a estudar o "Atlas Mnemosine" de Aby Warburg. 

21 

Fui à Academia buscar cópia do manuscrito da Pintura Antiga de 

Francisco de Holanda.  

Continuo com o estudo do "Atlas" da Aby Warburg. Fiz ainda 

uma leitura comparativa do artigo de Erwin Panofsky “Historia da 

teoria das proporções…” com algumas das páginas de Atlas referentes 

às proporções. Também relacionei esta matéria com o livro que estou a 

ler “El pequeño mundo del Hombre” que o Professor A. Bonet me 
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emprestou…. De entre todas estas coisas surge como livro fundamental 

de leitura o “PICATRIX”. Tenho que estudar melhor esta questão e, 

pelo que vejo, o artigo sobre Aby Warburg deverá relacionar-se com o 

tema das proporções. 

27 

Leio “El pequeño mundo del hombre” relacionando-o com o 

"Atlas.." de A. Warburg. 

AGOSTO 09 

18 

Pesquisa bibliográfica. 

19 

Pesquisa bibliográfica. 

Dia de colagens e apontamentos contemporâneos de moda.  

Mais uma vez me surgiu a ideia de relacionar o Livro das 

Antiguallas de Francisco de Holanda com as coisas que vi em Madrid 

durante a minha estância. Poderia ser algo como: 'O LIVRO DAS 

COISAS CONTEMPORÂNEAS QUE VÍU CRISTINA BRANCO' 

20 

Fui ao fim da tarde ver novamente no Museu do Prado a colecção 

de Escultura clássica.  

27 

Repenso projecto da tese.  

31 

Terminei a catalogação dos artigos de imprensa sobre o corpo. 

Amadureço a ideia sobre a nova estrutura da tese. 

SETEMBRO. 09 

5 

Exposição "Olvidar a Rodin?" - um exercício fantástico sobre o 

corpo humano e a sua representação na escultura. 

6 

Fui ver pela terceira vez a exposição do “Los Mundos del Islam en 

la colección del Museo Aga Khan”. Interessou-me esta exposição 

porque nela estava exposto um astrolábio do século XIV a que se 
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atribuía proveniência de Toledo. Voltei para saber se descobria alguma 

coisa sobre geometria. Acabei por tomar algumas notas sobre cores 

utilizadas e encontrei alguns detalhes históricos da presença árabe na 

Península Ibérica. Descobrir alguma coisa sobre o círculo árabe de 

Toledo, as suas origens e influências.  

Fui à Central comprar o catálogo da exposição de Rodin, que vi 

ontem.   

7 

Fui novamente ver a exposição? Olvidar Rodin?. - fundamental 

ver as peças ao vivo em todos os seus ângulos. Descobri coisas 

importantes: pequenas rupturas que os estatuários faziam na 

representação do corpo ou no retrato e alguns escultores que não 

conhecia. De notar também que no período a que se refere a exposição 

a posição do corpo é alterada para poses mais ousadas e mais 

complexas.  

11 

Fim de tarde Medialab-Prado onde fui ver algumas apresentações. 

Das comunicações informais destaco a de Kyle Mcdonald e o 

seu projecto de captação de imagem em 3D em tempo real. 

www.kylemcdonal.net  

Reflexão sobre o sistema clássico de captação de imagem e o novo 

sistema: um exemplo em relação à escultura, a exposição Olvidar 

Rodin? Estava-se já em plena fase do cubismo e do construtivismo e os 

estatuários ainda estavam utilizando uma linguagem antiga da 

representação do corpo, os poucos indícios que surgiam de alguma 

mudança eram insignificantes.  

22 

Passei na Galeria Maisterra Valbuena para ver a exposição de 

Claire Harvey, que questiona a representação clássica e reflecte sobre 

formas possíveis de abordagem.  

 

 

 

http://www.kylemcdonal.net/
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23 

Galeria La Fabrica, exposição de Francesca Woodeman - vídeo e 

fotografia. Importante pela representação do corpo em posições  

próximas da geometria. 

24 

Começo a organizar o índice da tese a partir de todo o trabalho de 

investigação essencialmente prático que fiz. Para tal tenho que utilizar 

o mesmo processo que fiz para o trabalho da colecção Pilar Citoler 

tentando encontrar os conceitos e as ideias que estruturam todo o meu 

Atlas de investigação. Tenho que desenvolver o conceito da tese como 

um Atlas de imagens – práticas e teóricas.  

25 

Organizei um painel no chão do hall de entrada para começar a fazer 

o índice a partir das experiencias que tenho. Curiosamente coloquei um 

plástico transparente que deixa ver a quadrícula do chão onde poderei 

ir formando os vários temas da tese. Parece-me um sistema muito 

curioso para organizar a tese. 

OUTUBRO 09 

11 

Comprei um pequeno ensaio “ Ser cráneo” de G. Didi-Huberman 

onde surge um breve texto sobre Dürer e as proporções.   

19 

Ao fim da tarde fui à Galeria Fernando Pardilla ver apresentação 

dos trabalhos de Marcos Lópes intitulado “Tristes Trópicos”, um 

conjunto de fotografias numa mistura de pop sociológico surrealizante 

latinoamericano. É uma fotografia com modelos sociológicos 

misturados numa lógica de cultura pintura e escultura clássica……   

21 

Fiz o texto de apresentação para a conferência sobre Aby 

Warburg.  

Iniciei a revisão do texto sobre a colecção Pilar Citoler. 
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26 

Contactos para o convite do director do Museu Reina Sofia para 

o Colóquio Internacional Aby Warburg. 

29 

Exposição RABASF, "Dinastia y Divindade: arte Ife en la 

antigua Nigeria". É um impressionante depoimento sobre o retrato 

naturalista no continente africano. O estudo destas peças, conhecidas 

por cabeças Wunmonije, obriga-nos a ter outro entendimento da arte 

clássica. É um documento fundamental para relacionar com os 

desenhos de Dürer.   

NOVEMBRO 09 

2 

Texto Pilar Citoler. 

3 

Exposição Reina Sofia sobre George Vantongerloo. Tem 

importantes exercícios sobre a quadratura do círculo e outras coisas 

muito interessantes. 

22 

Exposição Andrea Palladio na Caixa Forum. Importante pela 

contextualização no Renascimento de certas ideias sobre a cultura 

clássica. De notar um objecto de medição e um tratado sobre 

instrumentos de medir. Tenho que voltar para ver melhor. 

30 

RABASF. Conversa com o Professor Bonet Correa sobre o 

esquema da Conferencia A. Warburg. A questão da Escola de Toledo e 

a relação de Warburg com o Padre José Márquez.  

DEZEMBRO 09 

8 

Estudo Moda. 

Compreendi hoje que mentalmente ainda considero a escultura feita de 

materiais tradicionais. Senti interiormente a dinâmica do meu 

pensamento: quando penso em termos de moda e de design não sinto a 

mesma coisa que em relação à escultura, muito pegada à forma e à 
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matéria. Não sei ainda como integrar a moda e o design no meu 

trabalho e penso que a tese terá de reflectir esses aspectos. De outra 

forma não é possível avançar para outros territórios das artes plásticas 

onde se conciliam todas as artes. 

14 

As notas que vou encontrando formam uma hipótese de 

trabalho e de estudo num sentido que não tinha previsto - a questão da 

cultura árabe parece ter uma importância muito grande e forma uma 

linha de trabalho pouco explorada mas muito importante. A 

investigação sobre o Atlas Warburg vai nesse sentido, e não será por 

acaso. 

16 

Acordei de madrugada a pensar como poderia integrar a experiência 

didáctica na tese. Só se pode ensinar aquilo que se sabe e se 

experimentou. O ensino da Escultura é teórico- prático e um 

doutoramento tem que ser exactamente isso. Então a pergunta deverá 

ser:  O que é que eu queria experimentar na minha tese de 

doutoramento?  

1- Construir o corpo segundo as metodologias académicas. 

2- Encontrar na teoria das proporções, uma lógica da arte – sendo 

um dos ramos da composição – que permitisse entender a arte 

contemporânea.  

Fui à biblioteca da RABASF onde estudei um pouco de restauro e 

li o texto de Padre Pedro José Márquez “Sobre el bello en general”: 

Curiosamente, este texto explica como teoria e prática se conciliam na 

produção da obra de arte. É um texto pequeno mas muito interessante e 

que me poderá ajudar a elaborar a estrutura teórico-prática da tese. 

Uma particularidade este texto está organizado em perguntas e 

repostas. 

 17 

Estudei Juan de Arfe e muitas coisas me parecem importantes 

referir. 

I -Estudos vários 
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a) O estudo estava a ser feito do ponto de vista do escultor que deseja 

aprender a fazer o corpo humano. 

b) O capítulo sobre as proporções das linhas parece-me muito 

importante 

c) O Livro quarto que trata das proporções dos vários elementos da 

arquitectura, nomeadamente as colunas tem desenhos geométricos 

muito importantes. (De referir o desenho das cornijas que me fez 

lembrar novamente o trabalho de Sol Lewitt). 

Também a parte referente á construção de objectos religiosos 

em prata é particularmente interessante porque faz um estudo 

comparativo de desenho geométrico e das proporções com o objecto 

final. Estes desenhos são absolutamente abstractos, na relação das 

partes e são pura construção. 

Desse modo fazem-me lembrar as pinturas construtivistas e com 

Mondrian…… Relacionei com a exposição de Rodchenko e Popova 

que está no Reina Sofia. 

II –Prática 

a)Fazer maquetas em cartão /cartolina a partir destes desenhos de Juan 

de Arfe. 

Fui depois ver a exposição dos Construtivistas e encontrei 

algumas indicações importantes que gostaria de destacar sobre a 

relação da construção com a composição. Em que se diz que a função 

do artista-construtor consistia em determinar a disposição dos 

elementos na tela ou na página. Também as construções espaciais 

suspensas me interessaram particularmente porque é uma forma de 

planificação do volume. 

Estes dois exemplos podem também relacionar-se com os 

desenhos anteriores de Juan de Arfe. No primeiro, ele apresenta a 

construção dos corpos humanos e arquitectónicos assim como de vários 

objectos religiosos e pode encontrar-se analogia com as experiências 

construtivistas de utilização de linhas e planos. No segundo, 

encontramos também em Juan Arfe a planificação do corpo humano 
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muito ao modo de Dürer e relacionável com as experiências das 

construções espaciais dos construtivistas. 

Conferência no Reina Sofia sobre arte conceptual y experiencia 

histórica, proferida por Sven Spieker. Este autor relaciona os conceitos 

de arquivo nas práticas dos anos 60 e 70 em NY e na URRS com as 

vanguardas históricas de Rodchenko a Malevitch.  

18 

Voltei à biblioteca da RABASF estudar Juan de Arfe. 

Ocorreu-me a seguinte ideia prática: 

a- Realizar a partir dos desenhos geométricos do corpo, do livro II , 

painéis volumétricos 3D com pixéis/ passagem do renascimento à era 

digital….. 

b- Fazer um exercício académico: modelar o corpo a partir dos desenho 

de Juan de Arfe. 

c- Rever a questão da geometria em J. Arfe e a sua importância. 

d- A construção dos relógios e os conhecimentos de astrologia e 

astronomia que J. Arfe tinha.  

Também a construção dos cilindros e a divisão da circunferência me 

parece tema muito importante.  

 

DIÁRIO. FANEROI: 2010 

JANEIRO 10 

1 

Organizei fotografias do telemóvel e da máquina fotográfica - penso 

que tenho que rever/verificar a metodologia na recolha das imagens. 

3 

Exposição de Francesco lo Savio ao Museu Reina – revi-a por 

vários motivos, sobretudo pelos traçados geométricos com base 

proporcional e sua passagem à escultura.  

4 

Galeria Buades. 30 anos de arte contemporânea; “Esquizos de 

Madrid. Figuración Madrileña de los 70”; “Tendências da arte do 

século XXI…”; “Edíficios-cuerpo”. 
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7 

Curiosamente o programa de escultura que preparei há alguns anos 

para a FBAUL ajuda-me neste momento com o meu trabalho da tese 

porque nele incluí problemas gerais. As propostas dos alunos são 

respostas magníficas às minhas dúvidas.   

12 

Estive a ver o catálogo da exposição de Oscar Niemayer onde 

pude fazer algumas fotos e apontamentos sobre alguns assuntos que me 

interessavam, como o tema das colunas e alguns traçados de algumas 

casas. 

Inauguração na Soledad Lorenzo com a exposição Iñigo Manglano-

Ovalle. 

13 

Li a introdução aos Quatro livros de arquitectura de A. Palladio, de 

Javier Rivera. 

Destaco alguns temas que interessa referir: a especificidade da sua 

formação que concilia a postura aristotélica com a platónica, a prática 

com a teoria num sistema e num método particular. A sua teoria das 

proporções é fundamental para entender a arquitectura e o seu 

complexo modo de compor e relacionar os espaços uns com os outros. 

A sua teoria é a demonstração sistemática da aplicação da teoria das 

proporções aos espaços arquitectónicos numa revisita constante à 

cultura clássica romana e a sua aplicação moderna no renascimento. 

Vi o livro da Tachen de Helmut Newton que não me pareceu 

muito interessante.  

Parece-me pertinente relacionar Palladio com os construtivistas, 

assim como com Georges Vantongerloo. Tenho que documentar 

melhor esta relação que agora estabeleci. 

Penso que o sistema de proporções de Palladio se poderá 

relacionar com o texto de Rodchenko sobre a Linha e as inúmeras 

considerações que faz sobre o que define como construção.  
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O meu trabalho está desequilibrado, uma vez que a parte prática está 

muito atrasada. Tenho que seguir o modelo e o método de Palladio – 

conciliar prática e teoria. 

19 

Decidi viajar a Múrcia ao final da manhã pois assim poderia ver a 

exposição na parte da tarde e regressar dia 20 depois de almoço tendo 8 

horas estudar as peças expostas. 

20 

Visitei a Catedral de Múrcia e vi o túmulo onde está depositado o 

coração de Alfonso X El Sábio e regressei à sala de exposições onde 

estive até às 14h. 

26 

Retomei a leitura de Palladio nos seus Quatro livros de arquitectura. 

27 

Acabei o catálogo da exposição de A. Palladio na Caja Forum, 

nos temas referentes ao seu método de aplicação do seu sistema de 

proporções, assim como ao estudo e medição das ruínas da 

antiguidade. 

Fiz um breve esboço sobre as possíveis comparações numa 

perspectiva das práticas artísticas entre Andrea Palladio, Francisco de 

Holanda e Juan de Arfe.  

Fiz também um esquema para a defesa de um modelo de tese 

teórico-prática e as suas vantagens académicas do processo de 

Bolonha.   

FEVEREIRO 10 

8 

Passei pela Soledad Lorenzo a rever a exposição de Iñigo 

Manglano-Ovalle pois havia algumas peças que tinha curiosidade de 

analisar a sua realização - o igloo/tenda, por exemplo: esta escultura 

está realizada através do sistema de planificação do volume e é depois 

realizada em tela de plástico branco com suportes estruturais de 

pequenos tubos de plástico preto que encaixam em vários ilhoses de 

metal.     



172 

 

9 

Inauguração, no Museu Reina Sofia, da exposição de Mário 

Garcia Torres. Interessantíssimo o seu trabalho de revisão dos modelos 

e os métodos de análise da história de arte e da iconografia das imagens 

que propõe. 

Fundamental este trabalho para a minha tese, no referente à 

metodologia de investigação das imagens.    

10 

Alfonso X el Sábio. Coloquei-me algumas questões sobre a 

representação do corpo humano nessa época fazendo sobretudo 

referência à forma como estava representado o corpo no Frontal de San 

Vicente Martir. 

Vi a exposição de Maruja Mallo na RABASF e tem imensas 

referências à representação do corpo, do rosto e das diferentes raças 

através da teoria das proporções.  

Exposição de M. Barceló, e algumas nas galerias, Blanca Soto e La 

Fabrica   

Termino a leitura do catálogo da exposição dos Construtivistas do 

Museu Reina Sofia.  

11 

Leio o catálogo da exposição do Museu Reina Sofia de Georges 

Vantongerloo. 

12 

Continuei a leitura do catálogo da exposição do Museu Reina 

Sofia de Georges Vantongerloo. 

- A relação de volumes 

- O estudo geométrico da esfera  

Concluí o estudo com as seguintes analogias: 

- Relacionei o estudo de construção da esfera de Vantorgerloo com um 

desenho sobre o corpo que vi na exposição de Alfonso X el Sabio do 

“Frontal de San Vicente Mártire”, o que poderá por sua vez relacionar-

se com a geometria árabe. 
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- Relacionei as esculturas “Construção da esfera” com o meu ensaio de 

“píxel volumétrico com corpo”, assim como o meu cubo de água com 

rosto e muitas outras experiências em escultura e desenho que tenho 

vindo a experimentar ao longo dos anos. 

- Relacionei a ideia de “construção da esfera” com o puzzle com 

desenho de Leonardo. 

Esta relação levou-me à ideia de construção e relação de volumes o 

que me fez pensar em imensos trabalhos meus em desenhos ou 

pequenas maquetas onde a ideia de construção do corpo está presente. 

PRÁTICA:  

- Considerei necessário avançar outra vez para o estudo 

geométrico do rosto que poderei fazer a partir de Dürer. Mais uma vez 

toda a geometria necessária para o desenho do corpo me sugere uma a 

ideia de CONSTRUÇÃO que poderei mesmo dizer abstracta - ps meus 

painéis de Pedro e Inês são um exemplo disso. A dificuldade em 

conseguir encontrar respostas para as questões que então me colocava 

poderá explicar-se pelo facto de ter utilizado como ponto de partida as 

conclusões de um pintor e não as de um escultor. Creio que a leitura 

atenta do catálogo de Vantongerloo me levou à descoberta das 

respostas às questões que se me colocaram então. 

Assim, revejo mentalmente todos os meus trabalhos de escultura e 

alguns pequenos estudos que tenho feito com esta descoberta e fico a 

pensar. 

- Parece-me evidente que a planificação geométrica que fiz das peças 

do manequim de madeira é um exercício que tem que ser revisitado á 

luz destas novas descobertas. 

- Importante recuperar estudo dos moldes de costura do século XV 

porque de uma forma ou de outra se relaciona com estas questões - 

talvez pelo processo de fazer volume. Talvez possa ser essa a ideia que 

se situa entre a escultura e a arquitectura.       

A escrita da tese terá que partir da análise dos trabalhos efectuados 

nas várias fases.  
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Os estudos teóricos deverão surgir em cada capítulo em segundo plano 

e como matéria complementar ao desenvolvimento dos projectos 

práticos. Penso que este deveria ser o método a utilizar para avançar 

com a parte escrita. 

13 

Comprei o livro: “Derivas de la Geometria. Razón y orden en la 

abstracción española”. Penso que me levará a entender uma série de 

questões importantes sobre a abstracção.  

Iniciei a leitura do catálogo de Maruja Mallo, por me 

interessarem algumas questões que coloca no seu trabalho sobre a 

geometria, as proporções, a geometrização do rosto das diversas raças e 

depois a sua ligação ao grupo Circle e Carré e a Torres-Garcia. 

Este estudo remete naturalmente para Dürer e para a 

diversidade das raças, para a questão do mundo novo – a América – e 

para a possibilidade da variação de medidas e relações matemáticas do 

sistema proporcional clássico (não esquecer C. Lévis-Straus).  

Tive uma emoção estética com as pinturas “arquitecturas minerais” 

- pela cor utilizada, pela forma de a aplicar e por uma ideia construtiva 

que nelas se sente. Estranhamente, fazem-me lembrar a paleta de 

Fernando Lanhas e as suas pedras pintadas. 

Sinto que as minhas preocupações intuitivas começam a fazer 

sentido e percebo finalmente aquilo que procurava. Tenho ido 

construindo um Atlas das minhas preocupações e sinto que vou 

desenredando cada dia melhor as inúmeras perguntas com que iniciei a 

tese. Começo a definir e objectivar cada vez mais as questões que me 

preocupavam. Lembro-me agora das pequenas maquetas realizadas a 

partir dos quadros de Mondrian, para o painel de Pedro e Inês e de 

como esse assunto ficou parado no tempo desde essa altura. Essa 

dúvida ficou aí sem que a soubesse resolver - até que hoje. O que fiz na 

época foi relacionar o sistema clássico e o abstracto, não tendo no 

entanto entendido como realizar essa analogia. Intuíra que deveria ser 

feita através da geometria, da matemática e do número, mas não sabia 

muito bem como. Mondrian era o pintor de referência para essa 
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relação, mas não me ajudava muito na questão da escultura. Passou o 

tempo e sinto que agora poderei revisitar esse trabalho para o tentar 

entender e resolver.  

Acabo de perceber que o velho cego do nome da Rosa de Umberto 

Eco poderá representar o império Romano na sua relação mórbida com 

o cristianismo. Será? Assim sendo essa ideia ajuda muito a resolver 

algumas questões sobre as proporções. 

15 

Biblioteca del Reina: estudo Vantogerloo e Joaquim Torres 

Garcia; o Grupo Cércle e Carre e Abstración-Creación; conceitos de 

Construtivismo e estrutura em Garcia Torres.  

16 

Fui à apresentação da escultura de Claes Oldenburg promovida pela 

Yvorypress na Biblioteca Nacional. 

Continuação do estudo de Garcia Torres. Vi o seu livro 

ESTRUTURA assim como o primeiro manifesto construtivista 

DESSIN. 

Fui à inauguração da exposição de Claes Oldenburga na Ivorypress e 

depois à inauguração de Thomas Schüte no Museu Reina Sofia. 

Estou novamente entusiasmada com a tese, penso que avancei 

muito. Percebo finalmente porque me interessam as proporções na sua 

relação arte clássica- arte abstracta - a evidência das imagens não era 

suficiente até encontrar os textos que confirmam de uma forma clara o 

que então intuíra.  

17 

Inauguração do ARCO. Fundamental neste ARCO a obra de Kosuth 

na Galeria Juana Aispuru sobre a procura do livro infinito….[tenho 

foto] 

A descoberta dos Construtivistas Brasileiros e o grupo Ruptura. 

19 

Estive o dia na biblioteca do Reina, continuo com o estudo do 

Joaquim Torres Garcia que é verdadeiramente surpreendente. 
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20 

Comprei os seguintes livros: "Étant Donnés.Manual of instructions" 

de Marchel Duchamp, "Van Doesburg and the internacional avant-

garde" e o catálogo da exposição de Thomas Schütte no Reina Sofia. 

Estudei durante o resto da tarde e um pouco da noite Maruja 

Mallo. 

21 

Acordei de madrugada sentindo que a última fase de pinturas de 

Maruja Mall eram constelações geométricas de formas e cores.  

Estive a ler do catálogo da exposição da RABASF, os textos 

sobre arte e resumidamente destaco o seguinte: 

- A importância estruturante do pensamento de Joaquim Torres Garcia 

na sua investigação plástica. Destaco particularmente as questões 

relacionadas com a representação do rosto e do corpo nas suas várias 

fases.   

- A particularidade da sua relação com a Arte Popular espanhola 

sobretudo em algumas peças de cenografia. Por exemplo a 

representação dalguns bonecos sugere o corpo humano em quadratura 

do círculo, etc. 

- Representação de diferentes rostos através de um sistema clássico de 

relações de partes, que sugere influência de Dürer e Torres Garcia. 

- Representação de diferentes máscaras realizadas através de um 

complexo estudo geométrico que pinta com diferentes cores 

simbólicas. 

Do meu ponto de vista os rostos e as máscaras parecem surgir na obra 

de Maruja Mallo como elementos de uma cosmovisão particular, onde 

diferentes processos geométricos e diferentes culturas confluem através 

da mesma linguagem: a geometria/representação de diferentes corpos 

em movimento através de um detalhado estudo geométrico.  

É possível também ver um precioso estudo do corpo humano num 

esquema geométrico através da utilização do pentágono.   

Resumindo: A visita e esta exposição levou-me não só a descobrir os 

textos teóricos de Torres Garcia, como a estudar um conjunto de artista 
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que com ele se relacionaram no Cercle Carré e na Abstración-

Creación: Mondrian, Vantergeloo, Van Doesburg. 

A leitura dos manifestos e dos textos teóricos de Torres Garcia foi 

fundamental para compreender a teia de problemas relacionados com a 

teoria das proporções e a sua apropriação pelas vanguardas históricas. 

Compreendi também como o clássico se apresentava visível, nas 

obras abstractas dos artistas anteriormente citados, através dos 

conceitos de construção e de estrutura. Esta ideia levou-me a investigar 

a influência deste autor em Vieira da Silva e permitiu-me encontrar a 

justificação teórica da inclusão do trabalho desta pintora para a minha 

investigação: o trabalho sistemático sobre a estrutura.   

Todas estas investigações me levaram a repensar os trabalhos 

práticos realizados até à presente data em moda, vídeo ou escultura e a 

encontrar neles um fio condutor. Compreendi finalmente o que tinha 

timidamente intuído em todos eles. 

Sinto-me agora pronta para responder às questões levantadas 

numa obra que realizei há uns anos, intitulada 'Pedro e Inês', porque 

finalmente consigo explicar o motivo das minhas preocupações 

relativamente à teoria das proporções. Na arte clássica grega e na arte 

abstracta podemos descobrir um mesmo princípio interno: o conceito 

de analogia através do qual nos é possivel chegar a outro princípio, o 

de construção. (recordar o conceito de analogia em M. Serres). 

Faltam-me verificar duas coisas:  

1: Como é que os Elementos de Euclides se relacionam com tudo isto? 

2: Como é que o Estruturalismo se relaciona com tudo isto? 

Penso ser fundamental para o meu estudo da teoria das proporções 

contextualizar as preocupações das vanguardas históricas porque é 

neste momento que se retoma um debate científico sobre estas 

questões.  

22 

Biblioteca do Museu Reina Sofia. Continuo com o estudo de 

Torres Garcia. Fiz muitos apontamentos fotográficos das suas obras. 
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Exposição no Museu Reina Sofia de G. Vanterlogoo e de Thomas 

Schüte.Deste último consegui descobrir que todo o seu trabalho poderá 

ser entendido na generalidade como uma análise dos principais 

problemas que a escultura coloca: 

- A representação do corpo nas suas variantes: a fisionomia humana, a 

interpretação do nu feminino, a forma de construção actual do corpo 

humano (linha em torção), a forma de apresentar o processo escultório 

através da fotografia ou de um discurso narrativo; 

- A obra comemorativa na sua relação com o espaço e com o objecto a 

ser representado, o papel ou a importância da arquitectura na sua 

relação com a escultura; 

- A escultura como módulo.  

25 

Fui à Academia ver novamente os desenhos geométricos da 

Maruja Mallo.  

Fui a várias bibliotecas da Complutense tentar conseguir o catálogo da 

exposição de Alfonso X el Sabio assim como o Picatrix. Consegui três 

versões de Picatrix - a sua versão em latim, uma tradução em francês e 

outra em espanhol. 

26 

Manhã toda na biblioteca da Academia. Estudei Torres Garcia e 

também algo de Aby Warburg. Encontrei desenhos que me permitem 

organizar um bom fundamento sobre a teoria das proporções em Torres 

Garcia e compreender desta forma que a sua obra é uma verdadeira 

cosmologia com os três significados propostos pela Iconologia. 

27 

Galeria Elba Benitez, exposição comissariada por Mário Garcia 

Torres em que apresenta uma interessante reflexão sobre o papel da 

história de arte. Também apresenta uma curiosa reflexão sobre a 

escultura analisada nas suas principais características: 

adição/subtracção, construção e conceptual, através da apresentação de 

obras de vários autores conceptuais. 
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Interessantíssimo este trabalho de Mário Garcia Torres, em 

exposição no Museu Reina Sofia. Esta peça consta essencialmente de 

uma projecção de imagens com uma narração off onde se pretende 

aclarar as circunstâncias da estadia de Boetti no Afganistão. Nesta peça 

o artista aproxima-se do historiador/curador através de uma séria 

reflexão sobre os métodos e os processos construtivos da história de 

arte e da análise das imagens - reclamando desta forma para os artistas 

o papel fundamental da interpretação da história de arte. Utliza para 

isso dois processos: o da investigação documental e histórica através de 

um método muito particular (peça apresentada no Museu Reina Sofia) , 

e o de comissariado, com a mostra de uma exposição, apresentada na 

galeria Elba Benitez. Ambas as exposições estão relacionadas com o 

estudo da obra de Boetti.   

MARÇO 10 

16 

Acabo de receber o catálogo de Alfonso X el Sábio.   

17 

Estudei o catálogo de Alfonso X sobretudo no respeitante ao 

Picatrix. 

De seguida fiz um bom Índice para a tese que me parece agrupa muito 

bem o problema das proporções na sua especificidade Ibérica. 

Comprei o livro de Patrícia Mayayo "Historia de mulheres, histórias 

de arte".  

19 

Terminei a leitura do diário da tese, onde anotei todas as actividades 

desenvolvidas assim como sublinhei as ideia mais importantes.  

Escrever diariamente é importantíssimo por vários motivos, sobretudo 

porque fica registada a evolução de conceitos e de ideias de uma forma 

sistemática. 

Verifico no entanto que no diário faltam importantes dados que num 

futuro será importantes colocar - título das exposições, livros, 

conferências, nomes dos conferencistas. 

 



180 

 

21 

Lembrei-me do artigo que havia lido há algum tempo onde 

encontrei pela primeira vez uma referência precisa a Aby Warburg, 

intitulado “La creatividad en las matemáticas y en las artes 

plásticas…” de Fernando Zalamea. Penso que o texto que tenho que 

fazer se deve debruçar sobre a questão da conciliação da razão e da 

criatividade. Warburg aponta um exemplo nesse sentido com o artigo 

escrito na clínica onde num estado alterado de consciência nos revela 

um sentido mágico-simbólico das formas arquétipas. Penso que esta é a 

ideia principal a desenvolver no artigo onde deverei evitar erudições e 

apenas apresentar intuições. 

Estranhamente tive que ler várias vezes o texto e no final apercebo-

me da tese esboçada nestas páginas. Vejo que a orientação da 

investigação e o que estudei me revelam um índice totalmente diferente 

daquele que tinha em mente no início. Apercebo-me da existência de 

um esquema totalmente definido e coerente que fui construindo 

intuitivamente sem ter seguido um plano muito rígido. 

Fiz dois breves apontamentos sobre o que me apercebi que poderia 

ser o índice da tese. 

22 

Estou bastante mais tranquila com os resultados da leitura do 

diário da tese pois através dele consigo aperceber-me do índice que aí 

se encontra esboçado. Tenho estudado e investigado imenso, mas 

dominava-me uma sensação que o trabalho efectuado até aqui não 

formava um corpo suficientemente consistente. Apercebo-me neste 

momento que existe uma estrutura de trabalho muito definida que é 

necessário trabalhar melhor.  

Revi todas as pastas onde tenho a informação sobre as exposições e as 

notas cronológicas da tese. Foi importantíssimo fazer este trabalho 

porque sinto a minha investigação de outra forma. Sinto outro 

entusiasmo com o meu trabalho.    
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23 

Conferência Maruja Mallo na RABASF com o professor 

António Bonet Correa que contextualizou toda a sua obra e deu 

importantes indicações sobre algumas referências bibliográficas que 

haveria que ter em atenção.  

25 

Fui à Central comprar os catálogos que considerei importantes 

para o meu trabalho e que abordam questões do corpo. São eles os 

catálogos da exposição de Paul Thek, de Julio González e La Escultura 

em Fritz Lang. Comprei ainda Antropologia del cuerpo de Mari Luz 

Esteban e Meret Oppenhein book of ideas.  

A releitura atenta do meu diário de doutoramento revelou-me o meu 

trabalho de uma forma que não me tinha ainda apercebido e parece-me 

ser esse o caminho mais consistente para desenvolver o argumento que 

sempre quis apresentar.  

Retomo os trabalhos para a conferência Aby Warburg. 

26 

Algumas considerações sobre Maruja Mallo: pensei que apenas na 

última fase de vida ela terá sido verdadeiramente surrealista, não 

segundo as normas dos manifestos, mas acedendo ao seu inconsciente e 

dele surgindo traçados e arquétipos geométricos como verdadeiras 

constelações espaciais e inexplicáveis. Talvez só nessas obras onde já 

não havia que trabalhar para o público mas apenas expressar algo, 

Maruja Mallo pudesse ter acesso a essa parte do seu inconsciente onde 

através da geometria se revelassem outros mundos. Penso que estas 

últimas obras deverão ser relacionadas com as teorias de Jung sobre os 

arquétipos e sobre o seu conceito de inconsciente.É um assunto que 

penso deverá ser estudado com mais detalhe.  

Livros que comprei ontem na Central - tratam todos do tema do 

corpo humano em diferentes vertentes, desde a escultura tradicional, às 

artes plásticas dos anos 70 e 80, a escultura para cinema ou a estudos 

antropológicos relacionados com o corpo. 
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27 

Fiz um esquema diagramático intitulado as Imagens conferencia Aby 

Warburg, onde coloquei algumas imagens que deverei utilizar para a 

referida apresentação assim como também me surgiram outras 

analogias de matéria relacionadas com essas imagens.  

Iniciei a leitura do Picatrix por uma edição em latim de 1986 (a 

terceira versão do texto de Picatrix realizado pelo Warburg Institute), 

onde pude ler todo o historial dos vários manuscritos e cópias 

existentes e de todo o trabalho desenvolvido - esta versão surge como a 

grande colagem da documentação existente nas várias bibliotecas 

europeias.  

De seguida li a tradução espanhola editada por Marcelino Villegas, 

feita a partir da tradução alemã realizada a partir do árabe por Hellmut 

Ritter, que é a primeira edição em 1993 - não é nosso objectivo 

apresentar erudição sobre o estudo detalhados dos vários manuscritos, 

nem tão pouco fazer a comparação entre as várias edições existentes. 

Interessa-me prosseguir com o estudo das proporções e este texto 

revela-me finalmente o que tanto procurei. Li o texto até à página 125, 

fiz algumas anotações para sinalizar a matéria mais importante para 

uma releitura mais atenta e aprofundada. 

Acompanhei esta primeira leitura revendo As imagens do mundo 

de Francisco de Holanda assim o livro de Francisco Rico "El pequeño 

mundo del hombre..." 

Todo o texto está em linguagem cifrada e o que considerei mais 

importante de tudo foi a utilização de uns pontos com uma determinada 

configuração geométrica com significados e correspondências astrais. 

Também existe em Picatrix matéria relacionada com as pedras. Esta 

parte do texto trouxe-me à memória as pedras pintadas de Fernando 

Lanhas. Penso que finalmente encontrei alguma explicação possível 

para este trabalho e que estranhamente surge num momento de uma 

secção de hipnose do Laocoonte.    
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28 

Há algum tempo que me surgem ideias e sensações de 

imagens em constelação e esta noite, que foi muito agitada, sonhei, 

pensei e senti um conjunto de coisas muito variados. Senti que essas 

constelações, formadas por pontos, estavam no céu e tinham linhas 

como raios de luz que os relacionavam com os corpos que podiam 

adquirir diferentes posições. Um verdadeiro mapa de coordenadas e 

correspondências celestes e terrestres. O que me surgia de forma 

misteriosa era que esses pontos que formavam configurações 

geométricas se moviam de forma integrada, uma vez que estavam 

todos relacionados. 

Esses pontos, e a sua relação com os corpos, formam parte do mistério 

da teoria das proporções grega e, segundo M.Serres, seria apenas 

através do conceito de analogia que se poderia vir a compreender essa 

teoria. 

Devo tentar compreender melhor o símbolo do Warburg Institute.  

ABRIL 10 

2 

Fiz dois esquemas sobre a conferência relacionados com o 

processo clínico de Warburg, os diferentes diagnósticos e os diferentes 

médicos que o assistiram. Um verdadeiro puzzle de relações e 

conexões que haveria que estudar melhor.  

Vi novamente "O Nome da Rosa", tirei notas escritas e fiz 

fotografias directas do ecrã do computador com máquina fotográfica. 

Revi ainda alguns apontamentos e indicações que me pareceram 

oportunas. 

Numa das páginas do "Atlas Mnemosyne" há uma peça que me fez 

lembrar outra que vi há algum tempo atrás na exposição dos Etruscos 

na Caixa Forum. Revi os meus apontamentos.  

3 

Procurei as peças dos etruscos. Comprei o catálogo da exposição da 

Caixa Forum. Fui ao Museu de Arqueologia e à Biblioteca Nacional 
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ver do outro catálogo, mas não havia. Consegui descobrir um exemplar 

que deverei ter na 2ª feira.  

Estudei várias páginas do "Atlas Mnemosyne" referências sobre o 

que significava a palavra inscrita na porta da biblioteca e algumas 

coisas mais. 

5 

Preparei melhor todas as imagens da conferência, revi o que faltava, 

fiz mais fotografias e novas digitalizações. 

Saí ao fim da tarde, fui à Central buscar o catálogo da exposição dos 

Etruscos. 

6 

Preparei a conferência de Aby Warburg. 

Fui à Complutense entregar o livro "Picatrix" e trazer, de Matila 

Gyka, o "Número de ouro" e a "Estética das proporções na Natureza". 

14 

Revi tudo o que podia sobre a conferência: imagens, textos, 

anotações, notas bibliográficas. Li ainda o "Picatrix" para reformular a 

conclusão que não tenho ainda bem definida. Tenho dúvidas em como 

terminar e com que textos. Decidi não ir à abertura do colóquio porque 

não me dava tempo para treinar/preparar a conferência.    

15 

Acordei cedo, estive a ler a conferência e a ver os erros…. Muito 

confusa a apresentação.  

Verifico que a conferência tem o dobro do tempo que é pedido. 

Cheguei mais cedo para a conferência, na Universidade Católica, e 

estranhamente já estava a sala cheia. 

16 

Dia todo de Colóquio desta vez na Faculdade de Letras de Lisboa. 

19 

Descobri o livro de Francisco Rico “El pequeño mundo del 

hombre…” e comprei-o (uma vez que o exempar que tinha fora-me 

emprestado pelo Professor Antonio Bonet Correa). 
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Saí ao fim da tarde e fui à Central ver de uns livros. Encontrei a 

tradução para espanhol do Atlas Mnemosyne de Warburg e comprei o 

Timeo em espanhol porque não o encontrei em Lisboa.  

20 

Entreguei finalmente o texto da conferência a Pilar Citoler sobre o 

estudo do corpo na colecção de Arte Contemporânea Circa XX, 

apresentada no projecto da Imagem.  

MAIO 10 

11 

Inauguração, na Galeria Soledad Lorenzo, da exposição de 

Guillermo Pérez-Villalta. Interessantíssimo e muito importante. Tenho 

que escrever o que pensei sobre o assunto com mais detalhe, no entanto 

poderei fazer as seguintes referências à exposição: jogos de perspectiva 

sistemáticos e constantes, jogos de efeitos ópticos, jogos de opostos 

realizados por relações de cores, simbologias ou formass geométricas. 

Constante diálogo oriente/ocidente, masculino/feminino, dia/noite. 

Toda uma simbologia hermética misturada com kuans visuais. Destaco 

entre outros o quadro "Melancolia". Tenho que voltar para ver melhor 

e mais detalhadamente esta exposição (que é fantástica!) 

Este é um dos autores cujo trabalho poderei vir a classificar na área da 

especificidade ibérica podendo encontrar-se, em muitos dos seus 

quadros, alusões às proporções. (A estudar no futuro.)   

12 

RABASF. 

11h entrevista com o Professor Luzón para assuntos de conservação 

e restauro das aulas da faculdade. 

12h entrevista com o Professor António Bonet Correa - apresentei as 

minhas dúvidas sobre a influência árabe na tratadistica ibérica que 

relacionei com G. Perez Villalta. Levei ao professor os seguintes 

documentos: minha conferência sobre A. Warburg, Serafira de Balzac, 

Conclusiones mágicas y cabalísticas de Pico della Mirandola e o 

folheto da exposição de Guillermo Perez Villalta. 
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As minhas dúvidas neste momento relacionam-se com a 

identificação dos humanistas e neo-platónicos espanhóis e portugueses 

do século XVI para ver como se poderiam relacionar com este tema da 

teoria das proporções. 

Tenho que estudar Raimundo Lull na sequência das investigações 

sobre Alfonso X. 

Sobre os humanistas terei de ver Luis Gil e Menendez Pelayo. 

Penso que a tese tomou outra forma e torna-se evidente que o 

grande ponto de partida para o meu estudo tem que ser A. Warburg 

muito antes de Panofsky.  

Também se falou da mística da cor e da geometria, mas esse assunto 

ficou para outro dia.  

13 

Às 9h 30 tive uma entrevista no Museu Reina Sofia com o Dr. 

Jesus Carrillo onde tive oportunidade de apresentar a minha 

investigação sobre Aby Warburg, o meu Curriculum Vitae e as minhas 

intenções de poder colaborar de alguma forma com o projecto que se 

está a preparar no Museu sobre A. Warburg.  

16 

Fui ao final da manhã ao Museu Reina Sofia. Necessitava rever o 

trabalho de Mario Garcia Torres e da exposição que inaugurou na 

passada 3ª feira -  “Principio Potosí”. 

Em ambas as mostras encontrei excelentes linhas de trabalho que 

poderei utilizar na minha tese, sobretudo referentes a metodologias de 

análise de documentos ou imagens. Estas metodologias terão a sua 

origem tanto no sistema iconográfico proposto por A. Warburg como 

pelo próprio estruturalismo. Fiz alguns apontamentos fotográficos. 

Como deverei então realizar o meu Atlas da tese? Em suporte 

digital, seguramente, mas tenho que o organizar inicialmente de outra 

forma. A ideia principal poderia ser a de uma base de dados manual 

como fez Aby Warburg quando aplicou os modelos científicos das 

ciências naturais à investigação histórica. Ele próprio afirma isso.   
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27 

Estive a ler de Marsilio Ficino “De Amore. Comentario a el 

Banquete de Platón” 

Na introdução encontrei referências a A. Warburg e aos seus estudos 

sobre os neo-platónicos Florentinos. [ Questão a estudar melhor] 

Inaugurações de La Fábrica, MaisterraValbuena e Helga Alvear. 

Destaco alguns temas que se relacionam indirectamente com a minha 

investigação – questões de metodologia ou diferentes abordagens da 

representação do corpo humano. 

Na primeira galeria, uma série de fotos de personagens bizarras e 

surreais de um mundo próximo da loucura, do circo e da pura fantasia. 

Repete o que já vimos em Fellini mas agora numa sistemática procura 

de figuras deste estilo.  

Na segunda Galeria encontra-se um projecto expositivo muito 

interessante - destaco o trabalho do artista Zybnek Baladran “Modelo 

para uma torre construtivista” onde a investigação, a fotografia e o 

comentário da história política, social e artística são abordados de uma 

forma muito interessante. Curiosamente este trabalho tem muitas 

analogias com o projecto Mário Torres Garcia apresentado no Museu 

Reina Sofia e na galeria Helga Benitez onde se questionam as 

metodologias descritivas da História de Arte.  

Finalmente, na terceira galeria, um conjunto de peças que sendo 

fotografias, se propõem questionar a questão da representação e da sua 

encenação. O autor refaz em maquetas arquitecturas fotografadas e 

encenadas como reais que estranhamente ou não parecem imagens do 

Google maps 

28 

Terminei de ler a introdução do livro De amore de Marsilio Ficino. 

É importante porque aborda as questões das proporções assim como 

o trabalho de Aby Warburg. [A rever e estudar melhor] 

Consultei entretanto na internet alguns dos trabalhos de Z. 

Baladran - que tinha ontem visto na Galeria MasterraVilabuena- 

sobretudo vídeos. Nas suas obras pode-se verificar uma sistemática 
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reflexão sobre processos e sistemas narrativos sejam eles baseados na 

teoria da linguagem pura, nas estratégias de poder e propaganda dos 

regimes políticos socialistas, ou ainda nas visões científicas do mundo. 

Muitíssimo interessante este artista, para as questões das metodologias. 

A minha tese tem que forçosamente partir das imagens. Não existe 

outra alternativa. Aliás o trabalho que vi ontem de Z. Baladran e as 

muitas coisas que tenho estado a ver, apontam claramente ser esse o 

sentido da investigação teórico-prática no momento actual. 

Há um ano atrás não estava preparada teoricamente para defender 

este ponto de vista.O estudo da colecção Pilar Citoler feito a partir das 

imagens assim como a investigação que fiz sobre Aby Warburg 

abriram-me outras perspectivas de análise e de fundamentação. 

Curiosamente todas estas coisas me estão a levar a uma ideia de tese 

totalmente diferente da que havia pensado até há algum tempo, pois 

não conseguia conciliar a informação que estava a recolher com o 

formato que a tese deveria ter. Parece-me que já intuo o 'formato 

conceptual' da tese de outra forma. 

30 

Da importância de A. Warburg para o meu trabalho da tese. Fiz 

um diagrama: 

I- Sobre Aby Warburg 

a) Análise da palavra BILD e BILDER [ver texto de Prinzhorn pp.173] 

para compreender o que pode significar BILDERATLAS. 

b) Segundo A. Warburg a compreensão do modelo científico utilizado 

no atlas terá de ser relacionada com as ideias científicas evolucionistas 

de C. Darwin e de Hegel.  

c) Relacionando os símbolos do Instituto, o nome da biblioteca e as 

imagens do atlas poderei colocar como hipótese que o que A. Warburg 

pretendeu demonstrar foi a evolução de uma cosmovião e a sua 

representação ao longo da história de arte através de sinais simbólicos 

II- Sobre a Tese 

a)A teoria das proporções como uma cosmovisão» Hipótese de estudo 

para um Atlas ibérico (este poderia ser o título da tese) 



189 

 

b) O que está em cima é igual ao que está em baixo. O ser andrógino é 

aquele que permite fazer essa ligação. 

c) Especificidade Ibérica: 

-Cultura árabe (geometria e astrologia) 

-Influência da matemática alemã [ver em A. Warburg e também na 

história da matemática] 

- Espanha - Alfonso X - Escola de Toledo 

- Portugal 

-Tratadistas oficiais do Renascimento são de origem germânica: 

Francisco de Holanda (Sul: Itália» Miguel Ângelo) 

Juan de Arfe (Norte: Alemanha» Dürer) 

-A Reforma e a Contra-Reforma 

-Os humanistas Ibéricos (?) Marsílio Ficcino e Pico della Mirandola/Os 

Neo-Platónicos /Os Médicis e a Academia de Florença. 

- Os conceitos astrológicos: caso Ibérico 

A ideia de um novo messias:  

Portugal -D. Sebastião (androginia) / Espanha - Filipe I (El Escorial) 

Os Descobrimentos (folha 60 do Atlas de A. Warburg)» Domínio dos 

Mares. Virgílio» Neptuno (Laocoonte era o Sacerdote de Neptuno)» Os 

Lusíadas. 

- Diversidade proporcional Ibérica» Dürer» a malha variável» Novo 

Mundo» ÍNDIO (alma/sem alma?) 

31 

Descobri que o filósofo e director da Academia neoplatónica de 

Florença, Marsino Ficino, propõe na sua obra a fusão da teoria 

platónica com a católica. Esta questão poderá relacionar-se com a 

representação da figura de Cristo Apolínia que passou a ser utilizada no 

renascimento? Seguramente que sim. [Ver melhor esta questão]  

JUNHO 10  

8 

Retomo os trabalhos da tese: organizo todas as capas A4 onde tenho 

a documentação referente às exposições que vi relacionadas directa e 
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indirectamente com a tese, assim como as ideias que fui apontando 

cronologicamente sobre todos os assuntos estudados. 

9 

Organização de toda a documentação catalogada de forma genérica. 

15 

Saí ao fim do dia para comprar alguns catálogos de exposições 

directa ou indirectamente relacionadas com a tese, e que não consegui 

ver ao longo deste ano lectivo. São eles: o catálogo da exposição do 

Museo Casa de la Moneda comemorativo do prémio Tomás Francisco 

Prieto de 2008 e os catálogos da exposição de Ryan McGinness 

realizado na Casa Encendida em 2010. Não consegui recolher mais 

informação por vários motivos: uns sítios muito longe e outros estavam 

fechados.  

16 

Leio o catálogo de G. Peréz Villalta, do Museo de la Moneda e 

verifico pelos textos de Alfonso de Molina que a sua pintura tem 

influência neoplatónica. Aliás esse facto era evidente, mas mais agora 

que estudo Pico dela Mirandolla e Marcino Ficino. 

Realço desde já a relação que estabelece entre imagem e palavra 

numa obra sua de 1972 chamada Dípticos de los objectos y los lugares, 

que penso muito importante para poder relacionar com o meu conceito 

de corpo semiótico. 

Saí ao final da tarde para ir rever a exposição de G. Perez Villalta 

que está na Galeria Soledad Lorenzo. Fotografei imensos detalhes dos 

quadros que são, segundo a minha interpretação, autênticas equações 

mentais e reflexões neoplatónicas puras. 

Fui depois à G. Juana Aizpuru onde estava a exposição de Richard 

Hamilton. Destaco duas peças: uma que é uma constelação estilo pop 

em que os pontos no céu e da terra são feitos de uma forma pop; a 

outra penso que deva relacionar-se com a reflexão que R. Hamilton faz 

sobre a obra de Duchamp - é um auto-retrato impresso em papel píxel 

3D em que ele pinta com a mão sobre a superfície que estamos a ver. 
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17 

Fui à Alcalá 31 buscar o catálogo da exposição de Alberto Sanchez 

que infelizmente durante o ano lectivo não conseguí ver. 

Penso todos dias sobre a forma definitiva que deverá ter a minha 

tese e todos os dias chego à conclusão que devo utilizar o diário como 

material da tese. 

Penso também que todas as pastas onde tenho arquivada a 

informação, assim como os diários manuais, deverão ser integrados. 

A parte escrita deveria ter os seguintes pontos: métodos de 

investigação em arte, o corpo como medição, o corpo semiótico (talvez 

este ponto pudesse ser a conclusão). 

Não sei ainda como integrar as imagens e a questão do Atlas Ibérico 

em todo este processo. 

19 

Li o catálogo de G. Perez Villalta da exposição de pintura 

realizada na Galeira Soledad Lorenzo. Curiosamente ele fala imenso da 

malha das proporções do corpo em relação com a geometria dos 

azulejos árabes, assim como da geometria esotérica de Palazuelo e do 

misterioso tratado chinês. 

22 

Tratei de assuntos relacionados com bibliografia da tese. 

23 

Fui ainda ao final da tarde à apresentação dos projectos do atelier 

Ciência de bairro no Medialab-Prado. Muito interessante a 

apresentação dos projectos pois têm as várias componentes: a teórica, a 

prática a experimental e os resultados obtidos. Misturam-se os 

conceitos de diário gráfico, herbanário, laboratório e atelier de 

escultura. Seria interessante voltar a ver todos os projectos.     

28 

Estive à procura de referências em atraso sobre vários assuntos. 

Destaco os referentes à questão do livro de artista e à questão da obra 

de arte enquanto arquivo. 



192 

 

Vi a obra de Rosell Meseguer e ela faz referência à influência, no 

âmbito da sua tese de doutoramento e no seu trabalho de artista, do 

estudo de Aby Warburg. 

Vi também on-line a exposição sobre livros de artistas que está 

patente na biblioteca Histórica da UCM, organizada por Luís Mayo.  

Consultei a página da Galeria Douz and Mille, onde revi a obra de 

Ángela Bonabies e o seu projecto “ Nacional Memory-Personal 

Memory”, pois trabalha directamente com os conceitos de arquivo. 

Tornou-se absolutamente claro que a noção de livro de artista se 

afasta muito do que pretendo realizar na tese. Os termos 'arquivo', 

'ficheiro' ou ' base de dados ' aproximam-se mais do que pretendo 

fazer. Parece então evidente que o trabalho inicial de definir uma base 

de dados para realizar uma tese de doutoramento, assim como uma 

base de dados para que esta se organize, tem cada vez mais presença 

neste projecto…  

Será possível admitir, do ponto de vista formal, que um texto 

académico seja entendido como uma sequência ordenada de ideias e de 

conceitos onde o autor descreve um tema através do confronto da sua 

possição com a de outros autores que também trataram o tema? Assim 

sendo, poderá entender-se que o modelo de tese é uma sequência de 

dados comentados e organizados segundo uma estrutura, referenciados 

segundo normas de catalogação bibliográfica para que a sua veracidade 

possa ser confirmada? Poderá interpretar-se um texto com estas 

características como uma colagem de citações e ideias que obedece a 

um determindo plano e sobre o qual, no final, se tem de (re)tirar uma 

conclusão?  

Que interesse ou importância poderá ter este modelo de texto na 

sociedade da informação e do conhecimento? Desde o princípio que 

tinha pensado que a tese deveria ser uma ampla base de dados.  

O que aqui se pretende refletir é a possibilidade de se considerar a 

imagem não como documento histórico mas sim como uma forma de 

produção de registo codificado, passível de ser integrada numa 

verdadeira e inovadora investigação académica.  
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Assim sendo, a forma de investigar e tratar as imagens obrigará a 

novas metas e metodologias. Por isso as imagens que se pretendem 

integrar num discurso académico como resultado das práticas artísticas, 

devem ser consideradas documentos de análise, interpretação e 

produção de um corpo teórico-prático do ponto de vista da emissão. E é 

esta forma de entender as imagens que é inovadora e revolucionária, 

por isso repetimos: as imagens deverão ser consideradas documentos 

de análise por parte do emissor e não (apenas) do ponto de vista do 

receptor e de quem sobre elas vai fazer história, discurso estético ou 

valorização de mercado. Esta diferença de ponto de vista é, quanto a 

mim, fundamental para o estabelecimento de uma metodologia 

específica para as práticas artísticas.  

Por esta razão a obra Atlas Mnemosyne de A. Warburg surge 

nesta investigação como uma referência fundamental: por um lado 

pelas importantíssimas questões referentes à metodologia de 

valorização e emprego das imagens, e por outro lado como um 

importante documento para o estudo da teoria das proporções.  

Mas, afinal, o que poderá ser uma tese em Belas Artes? Um 

ficheiro de imagens citadas cientificamente e que nos demonstrem uma 

ideia?  

É essa a lição de Aby Warburg. 

Os novos neo-pitagóricos ibéricos ?[estudar melhor] 

-ALMADA NEGREIROS / GUILLERME PEREZ VILLALTA [são 

de gerações diferentes] 

-FERNANDO LANHAS/ PALAZUELLO 

29 

Não me sai da cabeça a ideia da fundamentação teórica da tese a 

partir das imagens.  

Penso que é importante neste ponto relembrar o que escrevi sobre os 

exercícios espirituais de Loyola e o poder da imagem para os jesuítas. 

30 

Fiz um diagrama sobre a tese, relacionado com a ideia ou conceito 

de 'metro', como transporte e como medida. O plano das estações do 
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metro, com as diferentes cores, paragens e ligações, deu-me a ideia de 

poder utilizar este sistema para a rede de relações a estabelecer entre os 

vários assuntos da minha tese. Será assim possível fazer uma espécie 

de cartografia por camadas ou cores a partir de um assunto 

determinado. Os conceitos de cartografia, mapa ou atlas ou 

constelação, deverão ser estudados com mais detalhe. 

Para encontrar ou aproximar uma possível forma especifica de 

“trabalhar” os dados recolhidos pela investigação em artes plásticas 

ocorre-me de momento o seguinte:  

 

Conceitos Organização sistemática de 

dados: científicas 

Organização sistemática 

de dados: arte 

Cartografia Arquivo Livro de artista  

Mapa Ficheiro Diário 

Atlas Herbanário  Tratado 

Constelação Bibliotecas  

 Ciências naturais Literatura artistica 

 Museus 

Científicos/Artísticos  

Gabinetes de 

curiosidades: colecção 

Metro: medida/transporte  Base de dados 

   

JULHO 10 

1 

Continuei a desenvolver algumas ideias a partir da tabela realizada 

ontem, sobre os diferentes sistemas de organização de dados na ciência 

e na arte. 

Poderá falar-se de ciência da arte ou de lógica da Arte? 

Surge assim outro quadro que creio ser importante compreender. 

[ver diagrama] 
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A hermenêutica poderá referir-se a três itens. Parece plausível que a 

da prática artística que trata do ponto/linha e também do número terá 

por esse motivo uma especificidade própria. Estes dois quadros 

permitem equacionar de forma muito sucinta dois aspectos: a 

organização da informação das práticas artísticas e consequentes 

metodologias e a origem ou peculiaridade do pensamento artístico nas 

suas diferentes vertentes.    

2 

Fiz um novo Índice que penso concilia as partes necessárias da 

investigação artística.  

3 

Reflecti sobre o Índice, considerei outra terminologia mais 

apropriada, refiz pontos, acrescentei outros e esbocei um novo título, 

mais actual e mais abrangente. 

 

HERMENEUTICA 

LETRA 

Palavra 

LITERATURA 
ESTÉTICA          POESIA 

PONTO/LINHA 

Imagem 

GEOMETRIA DESENHO 
HISTÓRIA DE ARTE 

NÚMERO lógica [?] 

MATEMÁTICA 
GEOMETRIA 
ARITMÉTICA  
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4 

Organizo a casa para começar a estruturar a tese por capítulos 

e poder colocar casa assunto no seu lugar. Fiz um novo esquema de 

tese, agora com cores e com uma estrutura geométrica, que penso ser 

possível desenvolver a partir de ideias relacionadas com as proporções, 

como o nº 5, o nº 10, o número de ouro. Também a ideia dos sólidos 

platónicos pode estar presente. Deste modo, a tese estrutura-se como 

uma constelação. 

Li na totalidade o texto da conferência de Stefan Zweig “El mistério 

de la creación artística” que resume, de forma exemplar, o esquema da 

minha tese. É um importante depoimento para a defesa do meu sistema, 

o Método Sophia, que defende a ideia e o princípio de que a 

compreensão do processo criativo se poderá comparar ao trabalho de 

um detective que tenta descobrir, através de pistas, um crime e o seu 

autor.  

5 

Revi informação e documentação em atraso. Escrevi para os meus 

orientadores informando-os que finalmente conseguí solucionar o 

problema.   

6 

O Arquivo: estou a ler um pequeno comentário do catálogo da 

exposição de Anish Kapoor [pp.33-35] em que se fala sobre a ideia de 

arquivo, como algo feito de objectos fragmentados. Aqui se diz que a 

memória cultural tem uma dupla relação, pois tanto vê o passado como 

uma estrutura temporal feita de diversas camadas, como a 

temporalidade é fugidia entre passado e presente. O arquivo, além do 

valor cultural, está na iminência do acto de produção artística, 

possibilitando que a obra se revele como um repertório de objectos que 

conformam várias modalidades e possibilidades - “archivo es el pasado 

y el futuro del artista. Es su cuaderno de notas; la trayectoria que no 

ha seguido, y también el sinuoso, caprichoso camino que ha transitado 

y en el que seguirá”  
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O arquivo de artista – que poderá ter outras denominações quando 

encontrar conceitos mais definidos – é constituído por um conjunto de 

objectos, que podem ser livros, conchas, pedras, ideias, fotografias, 

receitas técnicas….   

Estes objectos/modelos são 'coleccionados/agrupados' por uma ordem, 

relação, analogia ou lógica que só será visível nas fases seguintes do 

trabalho artístico. 

Segundo Peirce, a diferença básica entre ciência e arte reside no 

facto de a hipótese artística não ter que fazer uma demonstração da 

veracidade de um argumento, enquanto que a ciência tem de o fazer, 

pois é esse o seu objectivo - no arquivo se inicia todo o processo 

criativo através da selecção criteriosa dos elementos que o constituem.   

Penso que o título da tese poderia ser: "Como se faz uma tese em 

práticas artísticas " 

Relacionado com esta questão parece-me importante integrar parte 

da conferência que proferi no Medialab-Prado sobre Investigar em rede 

porque estudei alguns problemas que podem integrar o novo esquema 

da tese. 

A necessidade de definir um sistema flexível de investigação em 

práticas artísticas (ligado ou não a funções académicas e/ou de 

docência) facilita o trabalho de pesquisa dos investigadores e 

possibilita a constituição de uma área específica onde os artistas 

investigadores publiquem ensaios e possam também eles ser revistos 

pelos seus pares.  

7 

Fiz um esquema mais detalhado do índice da tese, nos seus quatro 

pontos básicos e com a terminologia que tem até á presente data. 

1-arquivo, 2-diário, 3-ensaio, 4-esboço. 

8 

Estudei e reorganizei o esquema encontrado.  

9 

Revi outra vez o esquema anterior, conferindo os locais de 

colocação da bibliografia.  
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17 

Não consigo ainda entender muito bem quais as conclusões a que 

consegui chegar, uma vez que o volume de trabalho é imenso. 

Consegui finalmente ver a tese da Sara Fuen e tenho hoje 

fundamentação suficiente de trabalho para entender o sistema que ali se 

utilizou e poder fazer entender aquele que eu desenvolvi.  

Cheguei à conclusão que os temas dos capítulos deveriam ser 

desenvolvidos a partir dos trabalhos práticos… e esses dariam título 

aos capítulos…. Mas não sei ainda como fazer realmente. Com o meu 

regresso a Madrid e com o confronto/diálogo que já tive com algumas 

pessoas posso verificar que o esquema desenvolvido está 

compreensível/eficaz.  

Preciso colocar todas as matérias no seu lugar para conseguir entender 

as conclusões…  

20 

Vi exposição da Imagem do corpo na medicina, comprei o 

catálogo, uma colecção de postais e um fac-simile. Destaco desta visita 

o conceito de “corpo como medida”: o corpo como fábrica e a sua 

organicidade relacional entre órgãos.   

21 

Alguns pontos: 

a) Alteração do título da tese.  

b)A questão das proporções como um tema esotérico por excelência, 

com leituras absolutamente secretas e simbólicas e a dificuldade do seu 

estudo. 

c) A procura do livro proibido: Umberto Eco (filme» aplicação do 

princípio do filme a outros exemplos)      

26 

Na casa Encendida vi da exposição “Inéditos 2010” apenas 

Everything is out there». Na ficha da exposição refere-se que as 

comissárias trabalharam com os conceitos de colecção, acumulação, 

recompilação e coleccionismo relacionados com a importância que têm 

as imagens no nosso tempo e com a forma como se classificam (uma 
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vez que as categorias, os mecanismos e juízos de valor não são muitas 

vezes explícitos). Também se faz referência à questão da livre 

associação de imagens relacionada com o surrealismo assim como à 

questão da reflexão sobre a construção da história.  

Dão-se ainda referências sobre exposições relacionadas - uma no 

MACBA intitulada “Archivo Universal” e a outra no MNCARS. Um 

autor de referência para esta questão: Hans- Peter-Feldmann. 

28 

Paginação segundo a norma da Universidade de Navarra. 

Para a eleboração da bibliografia começei pelos livros 

colocados no chão do hall da casa e que organizei segundo 

coordenadas. Este sistema estrutura a tese em pontos como: 

Metodologia, Arquivo, Diário, Composição, Modelos.  

29 

É bastante curioso o trabalho que estou a fazer, porque apesar 

de ter colocado nas estantes os livros segundo os temas que estava a 

estudar, esta nova organização ajuda-me a reformular a ideia da tese e a 

verificar o que realmente estudei e qual a ideia que procurava. Poderei 

agora, com mais facilidade, colocá-los na malha/quadrícula que tenho 

no chão e encontrar assim que “ideias” da tese que estão neste conjunto 

de livros.   

30 

Continuação da organização da bibliografia. Estudei.   

31 

Continuação do tratamento da bibliografia.Vou construindo 

lentamente o índice da bibliografia e penso que através desta listagem 

de livros consigo ter uma síntese das ideias da tese. É bastante 

interessante este aspecto e esta sistemática metodologia. 

AGOSTO 10 

1 

Continuação da organização bibliográfica. 

2 

Terminei de fazer a lista de quase todos os livros.  
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3 

Terminei a bibliografia toda de Madrid. Faltam algumas 

referências das quais não fiz apontamentos suficientes para ter todas as 

coordenadas. Fiz uma revisão de todas as pastas dos trabalhos práticos 

e fico surpreendida com tudo o que encontro e toda a investigação que 

fiz. 

4 

Sistema de arquivo/ caixa/ expositor que vi no Caja Madrid. 

Muito interessante. 

8 

Li o "Timeu" de Platão. Tem importantes referências para a tese, 

mas muitas coisas que não consigo compreender. Tudo o que li me fez 

lembrar o Atlas e Aby Warburg. É muito complexa a sua leitura, pois 

explica o funcionamento do sistema do mundo, do corpo e a sua 

relação – no Timeu está toda a teoria Platónica.  

Consegui entender que a minha tese poderá situar-se definitivamente 

nas áreas de Modelos e da Composição de Escultura. A integração das 

Belas Artes na Universidade deverá ser feita através da substituição do 

sistema clássico de representação de um modelo ideal para o sistema 

conceptual que em muito se aproxima do modelo científico. 

Por modelo científico podem entender-se duas atitudes: a primeira 

considera que é um conjunto de hipóteses estabelecidas sobre o 

comportamento de um sistema usado para fazer predições que possam 

ser testadas por experimentação e observação; a segunda considera que 

é o resultado de um processo de produzir uma representação abstracta, 

conceptual, gráfica ou visual (um mapa conceptual) de fenómenos, 

sistemas ou processos com o propósito de analisar, descrever, explicar, 

simular, explorar, controlar e predizer esses fenómenos ou processos. 

Considera-se que a criação de um modelo é uma parte essencial de 

qualquer actividade científica. 

O que é um sistema? O que poderei dizer é que a descoberta 

de que o sistema de proporções é uma estrutura em constante 

movimento permite fazer essa passagem constante, do sistema clássico 
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para o sistema conceptual, através da matemática e da geometria. 

Afinal foi esse o meu trabalho sobre as proporções…… ver como é que 

essa estrutura se manifestou em vários momentos da história da arte. 

Será então esse o ponto central da minha tese…? Qual é então a 

pergunta que melhor poderá resumir todo o trabalho que efectuei? 

Parece-me claro e evidente que a proporção, entendida na sua origem 

etimológica grega é um “sistema” de relação de partes com base 

matemática que pode ser aplicado em muitas circunstâncias - aplicou-

se na construção da figura humana e na escultura clássica grega, como 

se aplicou na construção de um quadro de Mondrian ou de Torres 

Garcia.    

A passagem da forma de investigação artística clássica para a 

contemporânea poderá ser melhor entendida através do trabalho do 

escultor Oteiza, pois no se trabalho estamos em presença de construção 

de modelos artísticos que precedem a obra de arte. 

9 

Acabei de ler o Timeu de Platão. Li atentamente mas como é 

muito complexo terá de ser novamente estudado - sobretudo as partes 

referentes às questões geométricas, à questão das imagens produzidas 

no fígado e à questão do funcionamento de todo o corpo… 

Revi toda a bibliografia na parte ortográfica, correcção de dados e 

paginação. 

Deste trabalho surgiu a necessidade de fazer uma impressão de todo o 

material existente e a partir daí verificar melhor a bibliografia. 

10 

Com toda a bibliografia corrigida e impressas as 31 páginas 

resolvi organizar as estantes a partir dos temas em que os livros foram 

catalogados na bibliografia que foi feita. Parecia-me evidente que o 

agrupamento dos livros me fornecia os pontos de reflexão que ao longo 

destes anos de investigação foram a minha preocupação principal. 

Pensei fazer um mapa em papel milimétrico com todos os livros, 

mas a falta de tempo obriga-me a encontrar outra solução. Pensei 

fotografar cada capa de livro para assim poder fazer esse painel. Mas 
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era também assunto moroso. Assim, resolvi utilizar as estantes para 

poder nelas colocar os livros por temas capítulos e temas. Este trabalho 

durou-me o dia todo. 

11 

Lembrei-me das imagens pintadas da biblioteca do Mosteiro do El 

Escorial, onde se aconselhava o estudo de Euclides e Arquimedes. 

Pensei por isso que seriam essas as fontes a seguir. Lembrei-me da 

minha experiência de mestrado na procura do livro de Luís da Costa e 

de como as indicações todas que consegui obter apareciam em círculo 

vicioso. Também me lembrei da peça de J. Kosuth sobre o livro secreto 

e do Aleph. 

Decidi por isso organizar e estruturar toda a bibliografia a partir 

das indicações do ponto de vista da geometria/matemática. 

12 

Reformulei outra vez o esquema da bibliografia, mas desta vez já 

independente do índice. Fiz o anexo 4 da bibliografia com dois índices. 

Penso que o segundo se aproxima mais do trabalho que tenho, mas está 

ainda um pouco longe de estar pronto.  

13 

Fui à Complutense entregar os livros que tinha e requisitei uns de 

Ramón Llull, que o Professor António Bonet Correa me recomendou. 

Conceito de obra aberta/ batalha naval/ jogo de xadrez/Aleph 

a. Listagem dos livros numerados. 

b. Painel de xadrez/ quadrícula. 

c. Coordenadas numéricas e de letras. 

d. Ligações infinitas de possibilidades de relações entre assuntos e 

livros… 

14 

Quando abria hoje as janelas vi no chão em frente de casa as 

sombras projectadas dos objectos que estavam na rua: os postes de 

separação do tráfego e um saco de lixo de obras. Percebi 

definitivamente que a teoria das proporções não pode ser entendida 

sem a componente da luz/sombra o que é o mesmo que dizer sem o 
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movimento da terra. No Timeu percebe-se perfeitamente porque é que 

tem se ser assim. 

Assim o livro, "Breve história da sombra" deverá ser 

integrado na área da geometria, da matemática ou mesmo da 

astronomia.[Ver pp. 15-33] referentes à Grécia clássica –a cerâmica 

grega poderá ser entendida como uma evolução técnica do estudo da 

sombra e da sua relação com a representação do modelo. 

Encontrei o pequeno catálogo de sala da exposição de Roy 

Lichtenstein na Fundación Juan March - aí se explica muito bem todo 

o processo de trabalho deste artista e faz-se referência à sua tese de 

doutoramento em Pintura. Reli do catálogo as páginas onde se aborda 

o processo de investigação criativo de Lichtenstein – [pp. 16-31] – 

que se podem resumir do seguinte modo: 

a- Utilizava os composition books (cadernos de composição) que 

contêm os recortes do material comercial impresso que lhe 

interessava. 

b- Utilizava os cadernos de desenho onde desenhava as primeiras 

ideias a partir dos temas dos desenhos impressos dos composition 

books e que eram feitos a lápis misturado com lápis de cor. 

c- Colagens ou maquetas que eram realizados a partir das ideias 

dos cadernos de desenho. Tinham um formato maior, eram mais 

acabados e realizava aí também diversas modificações até se 

aproximar da versão final. 

Fui á papelaria do Passeo de las Delicias, nº 70 para ver das 

caixas arquivadores que encontrei ontem. Só há em verde, mas 

encomendei uma para comparar com o arquivador que tenho em 

versão capa. De regresso passei na livraria La Central e comprei dois 

livros e o primeiro número da revista do Museu Reina Sofia - um é o 

Diário Romano 1928-1929 de Aby Warburg e Gertud Bing; o outro, 

Retóricas del cuerpo ameríndio, é um bom documento para contrapor 

à ideia de que a representação do Índio é baseada apenas no sistema 

de representação clássico. 
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15 

Leio os livros que comprei ontem. "O Diário romano" de A. 

Warburg é o mais difícil pois está escrito em italiano. No entanto 

consegui encontrar algumas indicações ao Picatrix e ao seu autor. 

Da revista do Museu Reina Sofia nº 1, Carta, destaco alguns artigos: 

-“ ? Pueden los museos ser críticos?” [pp. 1-2]  

- “Cartografías. Un itinerario de riesgo en América del Sur” [pp.5-6] 

-“Políticas de archivo. Experiencias colectivas de la Red de 

Conceptualismos del Sur” [pp.13-18] 

- “Horacio Zabala. Serie de las hipótesis. Anteproyectos” [pp.68-73] 

Artigos sobre: a ideia de arquivo, da revisão de documentos e sua 

reinterpretação como processo histórico e artístico e da prática artística 

como uma hipótese ou anteprojecto da obra final. 

Do libro:“Retóricas del cuerpo amerindio” destaco o artigo de Peter 

Mason.  

“Desnudez, vestido y pintura corporal en el fin del mundo”[pp.363-

380] onde se faz uma breve introdução á representação do índio no 

século XVI e XVII. 

Todos estes livros contêm importantes argumentos para alguns 

capítulos da minha de tese. 

Comecei a ver todas as pastas dos trabalhos práticos, documento a 

documento, para poder, agora com o índice da tese mais estruturado, 

colocar todo o trabalho realizado nos locais que lhe correspondem. Este 

trabalho de revisão vai permitir-me entender melhor o esquema que 

tenho construído, possibilitando por sua vez clarificar alguns pontos e 

recolocar outros em diferentes capítulos.  

16 

Continuo com a revisão de todas as pastas dos trabalhos práticos.  

17 

Continuo com o trabalho de rever e ler todas as pastas dos trabalhos 

práticos e de tudo quanto fiz. Curiosamente, depois de ter conseguido 

estabelecer um plano de organização de todo o trabalho feito, as 

experiências que fiz já têm outro sentido nesse plano geral. 
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Pensei poder fazer hoje o mapa da tese com papel milimétrico, 

etiquetas autocolantes e estabelecer as relações entre os livros utilizar 

fita adesiva fininha de diferentes cores  

Tenho estado estes últimos dias a rever página por página todas 

as capas dos trabalhos práticos. Vi já a maior parte delas e consegui 

separar as referentes à formação, à documentação e aos projectos 

práticos. Restam-me as mais problemáticas que são as da teoria da 

representação, as dos Modelos, do Cânone Matemática e Geometria. 

Considero que cada capítulo deveria começar pelo trabalho prático e 

que toda a investigação está relacionada com essa procura. Um bom 

argumento para este procedimento poderá ser o processo de trabalhar 

de Roy Lichtenstein que vi na sua exposição na Fundación Juan March. 

Fiz algumas fotos e pequenos vídeos de cenas importantes para o meu 

projecto do 'Metro'. 

Deveria tentar fazer pelo menos uma breve montagem com as 

imagens que tenho já recolhidas com o telemóvel.  

18 

Continuo com a organização das pastas. Faltam-me os casos 

difíceis, mas penso que aqui estão as respostas essenciais às perguntas 

da minha tese.Tal como previa, as últimas pastas continham 

documentação dispersa e fora dos sítios/assuntos mais importantes. 

Tive que corrigir pastas e vejo neste momento que a terminologia 

utilizada no início não pode ser a mesma passados três anos de 

investigação. Esses desajustes de nomenclatura provocam perturbações 

na catalogação dos assuntos. Posso concluir de toda a investigação feita 

que estabeleci de início uma lista de temas de trabalho que ao longo do 

tempo não sofreu muitas alterações. Essa relação de assuntos que me 

preocupavam foi feita de uma maneira intuitiva.  

No final destes três anos em Madrid e com a documentação 

reunida até ao presente nas pastas referentes aos trabalhos práticos, 

esboço o índice das minhas experiências de escultura. Foi o que tentei 

fazer ao longo destes dias. Verifiquei documento por documento, 

reequacionei a sua localização exacta, corrigi falhas e erros. Ao fazer 
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este trabalho de revisão consegui perceber que o que tinha feito era 

uma cartografia do corpo vista do ponto de vista das proporções. Nesse 

mapa ou Atlas consegui determinar um conjunto de temas e subtemas 

sobre as proporções que são o meu entendimento sobre este assunto. A 

partir daqui é possível estabelecer as conclusões.  

Assim, para meu esclarecimento, consegui fazer um esquema de 

todas as pastas que realizei numa folha de papel milimétrico, onde 

coloquei pequenas etiquetas autocolantes correspondentes a cada pasta. 

Deste modo consegui ter uma ideia geral de todo o trabalho efectuado. 

Existem no entanto assuntos que não estão esclarecidos e que vejo 

necessidade de rever. Relacionam-se com as pastas: teoria da 

representação e Cânone. Também estão por resolver os diários 

gráficos, as ideias da tese, umas pastas dispersas referentes a 

metodologia e outras com assuntos vários. 

19 

Revejo o plano ou índice que estabeleci ontem sobre as diferentes 

pastas. Repenso o que fiz com toda a ponderação. Sei que por algum 

sítio estará a conclusão que procuro. No entanto a ideia é fazer uma 

tese em aberto pelo que não tenho que me angustiar muito. Sei que 

falta alguma coisa, mas não sei bem o quê. Tenho o dia de trabalho de 

hoje para tentar descobrir. 

Vejo que o último esquema de livros que fiz no hall de casa e que 

fotografei tem que ser alterado. Descobri isso através da deslocação do 

livro de Arthur C. Danto, sobre o corpo, para outro ponto do capítulo 

metodologia. Verifico que o projecto do Atlas Ibérico deverá ser 

entendido como uma conclusão do processo de investigação e não 

como o objectivo da mesma, uma vez que a ideia surge durante o 

estudo e não no seu início. 

Assim terei de fazer inúmeras correcções ao esquema que 

anteriormente referí.  

Também verifico que o índice que se pode estabelecer a partir 

das pastas dos trabalhos práticos e da investigação que fiz para isso, é 

diferente da que fiz a partir da bibliografia. Tenho neste momento dois 
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mundos em confronto - o da teoria e o da prática. Penso que pela 

especificidade da metodologia artística é possível resolver este assunto 

de uma forma científica (Relembro o texto de Charles Peirce “Mis 

procesos para formar opiniones filosóficas”). 

20 

Como fundamentar melhor o assunto que equacionei ontem da 

conciliação da parte prática com a teórica? A partir do esquema 

metodológico que já determinei. Penso que é muito trabalhoso, mas um 

grande desafio que irei conseguir resolver.  

Revi todo o dia as pastas que tinha, tendo lido imensa 

documentação e apontamentos. Este trabalho minucioso permite-me 

reformular muitos pontos e corrigir alguns aspectos que no início da 

investigação não sabia como questionar nem como solucionar. 

Descobri entre essas leituras uma importante relação entre o 

pensamento de Charles Peirce sobre a semiótica (em que ele divide a 

compreensão do mundo em três categorias) e o sistema Iconográfico 

dos três significados de E. Panofsky. Lembro-me de a esse respeito ter 

encontrado uma referência sobre a influência de Peirce na Escola de 

Viena, sobretudo em Warburg. 

Fiz um breve esquema ou pensamento diagramático desta relação 

importante.[diagrama] 
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Com esta relação estabelecida poderia desenvolver a ideia do 

corpo semiótico sendo o exemplo da teoria das proporções um 

excelente campo de aplicação e o Atlas de Wargurg o melhor exemplo. 

Este novo esquema permitiu-me verificar que o painel de livros do 

hall correspondente à metodologia estava incorrecto em alguns sítios. 

Alterei alguma disposição de alguns volumes e passei todo o tema do 

Atlas, das colecções e dos arquivos que estava em 1 (arquivo) para o 

CONCLUSÃO 

A LÓGICA DA ARTE  

SEMIÓTICA 

C. Peirce                      

1ª -2ª-3ª 

U. ECO » 
Arquivo/Lista 

ICONOGRAFIA 

A. WARBURG              
1º-2º-3º 

E. Panofsky                

 1º-2º-3º 

ATLAS  teoria das 
proporções ibéricas  
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ponto 5, ou seja, a conclusão. Penso que assim está melhor e faz mais 

sentido. 

21 

Li um breve texto sobre C. Peirce intitulado Abdução e analogia 

que se relaciona muito bem com a teoria das proporções no seu aspecto 

estritamente matemático.  

A descoberta de ontem permite-me abrir um espaço-tema 

intitulado semiótica do corpo ou a lógica da arte. Parece agora 

possível considerar que a minha conclusão é a hipótese e que a 

hipótese é considerar que existe uma lógica da arte que poderá ser 

entendida através da semiótica/Iconografia. Assim sendo, o sistema da 

proporção permite construir uma teoria das proporções que é uma 

cosmovisão. Este tem sido o modelo das belas artes, de raiz 

matemática que se expressa de muitas e diferentes formas ao longo da 

história de arte. Partindo deste pressuposto parece evidente que o 

trabalho a realizar seria continuar o Atlas de Aby Warburg no 

momento actual. Seria essa então a proposta final e a obra em aberto da 

minha investigação. 

Li o artigo de Boris Groys intitulado “ Sobre el nuevo” onde se faz 

uma interessante abordagem sobre a produção de obras de arte no 

mundo actual: esta questão relaciona-se directamente com o papel das 

universidades de promover a inovação e a investigação. 

Este artigo tem de relacionar-se com o projecto do Museu MUCAC, 

PLATAFORMA, pelo papel que o Museu pretende desempenhar 

actualmente, assim como com o artigo de introdução da revista 

CARTA nº1, do Museu Reina Sofia, para que a Universidade realize as 

adequações necessárias ao mundo da arte contemporânea. 

22 

Revi todos os ficheiros do computador e organizei grande parte da 

informação referente à documentação. Comecei o índice das pastas dos 

trabalhos práticos, incluindo pastas de desenho e dossiers. 

NOVO TÍTULO/HIPOTESE DA TESE 

[diagrama] 
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23 

Continuei o índice das pastas dos trabalhos práticos. 

Trabalho final para a tese: sistema da batalha naval a partir dos 

conceitos de semiótica de Peirce e de Duchamp. Os desenhos a realizar 

poderão ser os do corpo humano colocados na grelha geométrica - seria 

esse o conceito de tese em aberto. 

 

    

    

    

    

 

 

MÉTODO PROCESSO /MODELO 1 

1- ARQUIVO 

2-DIÁRIO/FENÓMENO 

3-COMPOSIÇÃO/HIPÓTESE 

4-MODELOS DE ARTE 1 

MEDIALAB 

PRÁTICA ARTISTICA 

 
MODELO 2 COMPOSIÇÃO/HIPOTESE PRÉ-PROJECTO 

TEORIA DAS PORPORÇÕES 
IBÉRICAS 

ICONOGRAFIA 

SEMIÓTICA 

A/B= B/C 

ANALOGIA 

ATLAS IBÉRICO 

A. WARBURG/E.PANOFSKY 
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Possibilidades para o novo título: 

A-.PARA UMA FUNDAMENTAÇÃO SISTEMÁTICA DA CRIAÇÃO 

ARTÍSTICA: PRÁTICA E MÉTODO DA ESCULTURA. A 

ESPECIFICIDADE DA TEORIA DAS PROPORÇÕES NA 

PENÍNSULA IBÉRICA. 

B- MODELO DE ANÁLISE DA ESPECIFICIDADE DA TEORIA DAS 

PROPORÇÕES NA PENÍNSULA IBÉRICA…. 

C-.PARA UMA FUNDAMENTAÇÃO SISTEMÁTICA DA CRIAÇÃO 

ARTÍSTICA. MODELO DE ANÁLISE DA ESPECIFICIDADE DA 

TEORIA DAS PROPORÇÕES NA PENÍNSULA IBÉRICA ATRAVÉS 

DA PRÁTICA E DAS METODOLOGIAS DA ESCULTURA. 

24 

Terminei de fazer o índice dos trabalhos práticos. Penso que foi 

fundamental fazer este levantamento porque todo este material 

constituiu o “arquivo do artista” e sobre ele teria de se dar informação. 

Esta documentação fará parte da exposição não do corpo da tese. 

ATLAS 

Arquivo  

imagens/livros 

ALOGORITMO 

TESE EM ABERTO 

BASE DE DADOS 
MANUAL 

Como se relaciona a 
informação ? 

Composição/Hipótese 

Que tese quero fazer? 
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25 

Escrevi pela manhã um e-mail à professora Cristina Tavares com o 

que considero ser um excelente resumo da minha tese.  

27 

Estudei os textos da versão espanhola do Atlas de A. Warburg e 

tentei encontrar no Centro de estudos de Peirce, em Pamplona, alguns 

textos sobre a influência deste autor na escola de Viena, mas pouco 

coisa encontrei. 

Li e analisei a lista do arquivo dos trabalhos práticos.  

Não sei ainda como fazer inversão de partir dos trabalhos práticos 

para a investigação. 

28 

Continuei com a análise da lista do arquivo dos trabalhos 

práticos para conciliar com o índice realizado a partir da bibliografia. 

Comecei a organizar a matéria da tese a partir de um diagrama que 

tinha feito no dia 22 de Agosto em que Peirce, Warburg e Panofsky se 

relacionam através de uma tríade de relações. Fiz vários esquemas, 

diagramas e apontamentos, mas ainda não muito conclusivos. 

Trabalho para a hipótese, ou seja, verifico a partir dos dados 

recolhidos quais as minhas conclusões, mas essas conclusões são feitas 

em vários momentos que se podem também considerar em tríade. 

Penso que consegui fazer um esquema que possibilitará organizar as 

matérias de uma forma mais clara. 

Também fiz novos apontamentos para o título da tese: 

- O corpo: modelo cânone ou o modelo anti-cânone……. (?) 

- Para o entendimento da especificidade do modelo-cânone ou do 

modelo anti-cânone da teoria das proporções na Península Ibérica no 

século XVI (?)  

29 

Novos apontamentos para o título: 

-A TEORIA DAS PROPORÇÕES NO IMPÉRIO COLONIAL IBÉRICO 

NO SÉCULO XVI. 
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-IMPÉRIO PÓS-COLONIAL IBÉRICO. CÂNONE OU ANTI-

CÂNONE? 

Esta poderia ser uma das premissas da equação/hipótese da tese 

Revisão de títulos da tese:  

A-PARA UMA FUNDAMENTAÇÃO SISTEMÁTICA DA CRIAÇÃO 

ARTÍSTICA: PRÁTICA E MÉTODO DA ESCULTURA. A 

ESPECIFICIDADE DA TEORIA DAS PROPORÇÕES NA 

PENÍNSULA IBÉRICA. 

B- MODELO DE ANÁLISE DA ESPECIFICIDADE DA TEORIA DAS 

PROPORÇÕES NA PENÍNSULA IBÉRICA…. 

C-.PARA UMA FUNDAMENTAÇÃO SISTEMÁTICA DA CRIAÇÃO 

ARTÍSTICA. MODELO DE ANÁLISE DA ESPECIFICIDADE DA 

TEORIA DAS PROPORÇÕES NA PENÍNSULA IBÉRICA ATRAVÉS 

DA PRÁTICA E DAS METODOLOGIAS DA ESCULTURA. 

D- PARA UMA FUNDAMENTAÇÃO SISTEMÁTICA DA CRIAÇÃO 

ARTÍSTICA. 

MODELO DE ANÁLISE DA ESPECIFICIDADE DA TEORIA DAS 

PROPORÇÕES NA PENINSULA IBÉRICA ATRAVÉS DA PRÁTICA E 

DAS METODOLOGIAS DA ESCULTURA. Cânone ou anti-cânone no 

Império Colonial Ibérico? 

 

Revi esquemas realizados nos dias anteriores, sobre a conciliação 

da prática com a teoria. Destaco neste momento o referente ao dia 19 

de Agosto intitulado 'TESE EM ABERTO', onde comecei a entender 

como conciliar as experiências que tinha feito com o que tinha 

estudado. 

Esse diagrama incompleto, que verifiquei estar mal estruturado, 

comecei ontem a reformulá-lo. Mas como me faltavam imensos dados 

para fazer as necessárias correcções, tive que realizar a lista sintetizada 

e detalhada de todos os trabalhos e projectos práticos realizados. Essa 

lista, confrontada com o índice da tese elaborado a partir da 

bibliografia, permite fazer os necessários ajustes. 
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Efectuei também ontem (e concluí hoje) dois esquemas lógico-

geométrico para fazer a integração da prática com a teoria. O processo 

está dividido em dois pontos que são: 

-PROCESSO PARA A ELABORAÇÃO DA HIPÓTESE PRÁTICO-

TEÓRICA.PARA UMA TEORIA DA EMISSÃO - ciência da 

linguagem. 

Para o primeiro ponto fiz um esquema em que relaciono o arquivo 

com os três momentos do processo criativo que são o fenómeno diário; 

a abdução e a conclusão. Utilizei para o efeito uma tabela ou princípio 

lógico de relacionar as diferentes fases do trabalho e que estão 

numeradas [ver tabela] 

Efectuei uma segunda tabela onde conjugo o método iconográfico de 

interpretação (Panofsky) com o método de pensamento criativo 

(Peirce). Esta tabela permite-me ver como os vários projectos práticos 

desenvolvidos se podem relacionar com cada uma das linhas das 

tabelas e torna visível o racionalizar da construção da hipótese passo 

por passo. 

Permite também demonstrar como teoria e prática se conciliam em 

cada projecto. 

Só com o confronto dos dados – índice da tese a partir da 

bibliografia e lista das pastas dos trabalhos práticos – será possível 

verificar ou determinar as hipóteses estabelecidas. 

Este é um trabalho de grande síntese e difícil de fazer sem uma 

base de dados porque tem que se conciliar muitíssima informação ao 

mesmo tempo. Para a construção de uma base de dados tem que se 

dominar a tecnologia. Esboço manualmente um plano para essa base de 

dados, porque quando pretendi realizá-la não sabia que tipo de relações 

teria de efectuar. 

Para a realização desta grande síntese e a reconstrução de todo o 

processo criativo ao longo destes anos é indispensável o trabalho 

sistemático dos diferentes diários. Com a experiência obtida ao longo 

deste processo de investigação é possível, num futuro trabalho de 

pesquisa, corrigir os processos de recolha de dados, de classificação ou 
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catalogação e determinar de forma mais precisa os diferentes níveis de 

observação, análise, interpretação, dedução, indução e abdução. 

Parece-me finalmente ter conseguido delinear de uma forma 

consistente um sistema de investigação que analisa, relaciona e 

combina as diferentes etapas da criação artística através de simples 

processos lógicos no meu projecto de investigação. Faltam-me colocar 

os diferentes projectos práticos nos respectivos pontos das tabelas 

efectuadas para poder desta forma conseguir efectuar uma síntese de 

todas as experiências efectuadas. 

30 

Hoje está a ser um dia denso e difícil com a continuação do 

trabalho de ontem de integrar a teoria e a prática. Como ainda não 

consegui fazer a base de dados informática, ao colocar na grelha da 

tabela que construi para a elaboração da hipótese teórico-prárica, para 

cada 'projecto-modelo' anteriormente catalogado, tenho que fazer um 

enorme esforço de memória e de análise de informação de modo a que 

cada 'projecto-modelo' se relacione com o anterior e este, por sua vez, 

se ligue com o seguinte e o seguinte e o seguinte… No fundo, estou a 

utilizar um processo de analogia entre significados para que formem 

um todo. [ver tabelas do processo de elaboração da hipótese ] 

Esta actividade constante de recordar e analisar provoca um constante 

fluxo de imagens e ideias perdidas e é necessária uma enorme atenção 

para seleccionar entre tantos documentos aqueles que se relacionam 

com o tema a tratar.  

Enquanto almoçava relembrei de forma intensa e premente uma 

imagem/fragmento do título de um livro: a guerra das imagens…Esta 

expressão relacionada com o objecto do meu estudo expressa a minha 

investigação de uma forma sintética. Título possível: 

A GUERRA DAS IMAGENS NA REPRESENTAÇÃO DO 

CORPO-CÂNONE CLÁSSICO. 

Concentrado o problema nesta proposição, parece possível formular, a 

partir dela e com as várias ideias com que iniciei a presente 

investigação, uma hipótese com a seguinte fundamentação. 
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- A Escultura clássica grega 

- O tratado das proporções de Albrecht Dürer 

- O texto de Erwin Panofsky “História da teoria das proporções 

humanas como reflexo da história dos estilos” 

- O Império Colonial Ibérico séc. XVI (1580-1640) (? Península 

Ibérica?) 

- O filme “ O nome da Rosa” baseado no romance do mesmo nome de 

U. Eco 

-. A primeira secção de hipnose clínica sobre o Laocoonte (28-11-

2006) 

 

Equacionando deste modo os dados da documentação, parece 

agora possível fazer a sua fundamentação através da obra "Atlas 

Mnemosyne" de Aby Warburg. Uma das grandes contribuições desta 

minha investigação foi, precisamente, a de trazer para o debate da 

teoria das proporções o trabalho de Aby Warburg, uma vez que este 

parece ser o documento mais completo sobre o assunto, apontando o 

sentido original da teoria, a sua evolução e percurso ao longo de vários 

séculos e de várias civilizações. 

Na sequência desta premissa/equação é possível integrar de forma 

lógica, o documento Picatrix, o projecto do Laocoonte nas suas 

variantes formulando a hipótese sobre a especificidade da teoria das 

proporções na P. Ibérica. 

Também é possível relacionar a metodologia iconográfica e a 

semiótica de Peirce. Penso que estes serão também outros contributos 

inovadores da investigação. É sobre a construção da hipótese que vou 

efectuar uma reflexão mais aprofundada seguidamente. 
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PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE HIPÓTESE PRÁTICO – 

TEÓRICA 

PARA UMA TEORIA DA EMISSÃO 

 

 CURIO 

SIDADE 

FENO 

MENO 

ABDU 

ÇÃO 

CONCLU 

SÃO 

 

I 

 

A.I 

 

P.I 

 

H.I 

 

M.I 

 

II 

 

A.II 

 

M.I 

+ 

P.II 

 

H.II 

 

M.II 

 

III 

 

A.III 

M.II 

+ 

P.III 

 

H.III 

 

M.III 

 

 

IV 

 

A.IV 

M.III 

+ 

P.IV 

 

H.IV 

 

M.IV 

 

 

 

 

 PARA ELABORAÇÃO DE HIPÓTESE Prático-teórica 

I A.I + P.I + H.I = M.I 

II A.II + M.I / P.II + H.II = M.II 

III A.III + M.II / P.III + H.III. = M.III 

IV A.IV + M.III/P.IV + H.IV = M.IV 

 

A- Arquivo 

P- Percepção/Fenómeno diário 

H- Abdução/Hipótese 

M- Modelos/Conclusão 
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ICONOGRAFIA 

PRÁTICA 

ARQUIVO FENÓMENO ABDUÇÃO CONCLUSÃO 

 0 1 2 3 

I 1.1 Método 

 

10.2 Staedtler Laocon 

9.5.Geometria plana 

8.2.TAC 

 

4.15» Metro fotos 

8.3.Moldes Alta cos 

10.3.CosturaLaocon.a 

11.1.MIX 

10.6 Laocon 4/5 

11.2.METRO 

11.4.D. Sebastião 

 

II 1.2 Bibliobase 8.4.Factum 

9. Cânone fotos 

? Geometria? 

8.1. Durer computador 

6.5. Picasso/Arduino.c 

4.12» Audran 

Laocon 

10.5.Medir 

Laocon b 

III 5.2. Tec. 

investigar- 

4.11»Geo/comp 

 

6.5.Academia/digital.a 

 

6.5. Medidor 

laser.b 

10.5.Medidor 

Laser c 

IV 6.5. Investigar 

red 

9.3. Tetraktys 

4.13.Geometria/analogia 

9.4. Equação do corpo 

9.10.Centro Mundo 

11.3.ATLAS 

10.1 Hipnose 

Laocon 

ICONOGRAFIA 

TEÓRICA 

0 PRIMÁRIO SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 

 

31 

O verdadeiro sentido do meu trabalho, o que realmente me 

interessa dos livros é a vida que neles encontro e a minha investigação 

poderia resumir-se no acto de peregrinação pelo labirinto da biblioteca 

na tentativa de encontrar uma possível explicação para semelhante 

enigma. 

SOBRE A INEFICÁCIA DO SISTEMA DE CITAÇÕES PARA O 

TRABALHO DE CRIAÇÃO DE IMAGENS DAS ARTES 

PLÁSTICAS. 

Durante o resto do dia de ontem tentei melhorar o processo de 

elaboração da hipótese, tendo terminado o seu esquema. 

Fiz a selecção de cada pasta do arquivo das caixas, para visual e 

materialmente poder conferir a primeira proposta de hipótese que foi 

realizada ontem. Hoje é já possível verificar que houve erros de 

colocação de assuntos na estrutura da grelha. 

Também pude confirmar (ao verificar a metodologia iconográfica) que 

as terminologias estavam mal utilizadas na grelha e possivelmente a 

colocação dos dois métodos na tabela. Isto é, deveria cruzar os dois 
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processos de Panofsky e de Peirce, o primeiro da esquerda para a 

direita e o segundo de cima para baixo. Parecia-me ser uma articulação 

mais lógica para integrar a prática e a teoria. Com isto queria dizer que 

em vez de IV pontos passaria a ter III. E que em vez de confrontar duas 

metodologias as tinha integrado. 

Também me parece importante referir que a grande diferença entre a 

ciência e a arte é que a última não tem que demonstrar a veracidade da 

hipótese - apenas tornar visível materialmente a forma que for mais 

eficaz à emissão de significado. 

 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE HIPÓTESE PRÁTICO – 

TEÓRICA (II) 

PARA UMA TEORIA DA EMISSÃO 

 

Peirce 

 

Panofsky 

CURIO 

SIDADE 

0 

FENO 

MENO 

1 

EXPERI 

MENTAR 

2 

ABDU 

ÇÃO 

3 

CURIO 

SIDADE 

0 

    

 

VER 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALI 

SAR 

II 

 

 

   

 

INTUIÇÃO 

SINTÉTICA 

III 

 

 

  

 

 

 

 

A- Curiosidade/Arquivo: Teórico -0/ Prático -0 

P- Ver I /Fenómeno diário 1 (Percepção) 

H- Analisar II / Experimentar/Pré-hipótese 2 

M- Intuição sintética /Abdução/Hipótese /Modelos artísticos 
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 PARA ELABORAÇÃO DE HIPÓTESE Prático-teórica II 

A A.I + P.I + H.I = M.I 

B A.II + M.I / P.II + H.II = M.II 

C A.III + M.II / P.III + H.III. = M.III 

 

 
 ARQUIVO 

O 

FENÓMENO 

1 

EXPERIMENTAR 

2 

ABDUÇÃO 

3 

ARQUIVO 

0 

    

 

VER 

I 

1.1 Método 

 

10.2 Staedtler Laocon 

9.5.Geometria plana 

8.2.TAC 

 

4.15» Metro fotos 

8.3.Moldes Alta cos 

10.3.CosturaLaocon.a 

11.1.MIX 

10.6 Laocon 4/5 

11.2.METRO 

11.4.D. Sebastião 

 

ANALIZAR 

II 

1.2 Bibliobase 8.4.Factum 

9. Cânone fotos 

? Geometria? 

8.1. Durer computador 

6.5. Picasso/Arduino.c 

4.12» Audran 

Laocon 

10.5.Medir 

Laocon b 

10.3 Costura 

Laocon b 

INTUIÇÃO 

SINTÉTICA 

III 

5.2. Tec. 

investigar- 

4.11»Geo/comp 

 

6.5.Academia/digital.a 

 

6.5. Medidor 

laser.b 

10.5.Medidor 

Laser c 

 6.5. Investigar 

red 

9.3. Tetrakys 

4.13.Geometria/analogia 

9.4. Equação do corpo 

9.10.Centro Mundo 

11.3.ATLAS 

10.1 Hipnose 

Laocon 

 0 PRIMÁRIO  SECUNDÁRIO TERCIÁRIO 

 

 

Desta forma a estrutura da tese só deverá ter quatro capítulos 

mas a começar no zero, para integrar a parte do arquivo e da 

metodologia. 

Seria:  

Capitulo 0 – Arquivo e metodologia 

Capitulo I- Primário ou Primeiridade  

Capitulo II- Secundário ou secundaridade 

Capitulo III- Intrínseco ou terceireidade  
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SETEMBRO 10 

1 

Fotografei os arquivadores assim como o novo painel 

bibliográfico referente á metodologia. Continuo com a construção da 

hipótese da tese e vejo que as peças que tenho começam a fazer sentido 

na parte e no todo. 

2 

Estive a rever diagramas feitos nos dias anteriores sobre a 

organização de todos os trabalhos práticos. Fiz também uma selecção 

por temas com os imensos diagramas que tenho produzido desde finais 

de Junho, para ser mais fácil trabalhar a partir desta organização. 

Consegui perceber que existe um fio condutor geométrico em toda a 

tese que detectei ontem claramente e que todos os exercícios 

efectuados podem resumir-se a diferentes conceitos de geometria. 

A partir do esquema realizado ontem, fiz um primeiro ensaio com 

todas as pastas e parece possível poder aplicar os esquemas que tenho 

vindo a descobrir nos últimos dias. 

É também bastante claro que trabalhei sobre a questão da teoria da 

representação na escultura, na ideia da construção assim como na 

questão da sua “desmaterialização virtual da escultura” quando esta 

passa a ser uma imagem pixelizada. O Píxel, como unidade de medida 

da imagem da era digital, poderá permitir fazer uma espécie de 

analogia entre o ponto euclidiano e assim equacionar-se a tese como 

uma constelação ou rendilhado de relações que permitem construir 

figuras no espaço. 

3 

Tentei saber como seria possível imprimir nos arquivadores o título 

da tese em letras gravadas. Na primeira casa de fotocópias aqui ao pé 

de casa não era possível fazer-se. Só imprimindo os títulos em papel 

autocolante transparente e depois colar.  

Consegui numerar todas as pastas dos trabalhos práticos, para tentar 

assim fazer a montagem definitiva por capítulos. 
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4 

Fiz todo o índice sintético da tese. 

14 

Li sobre Arquimedes as fotocópias do livro do Escorial e um 

pouco de matemática.  

Interessa-me a questão do método mas penso ser demasiado complexa 

para poder neste momento integrá-la na tese. No entanto penso ser uma 

questão importante a estudar no futuro. Deverei ver o que sobre o 

assunto disse Peirce. Acho que esta relação será mais importante que 

qualquer outra coisa  

15 

Tratei da documentação que tinha em CD dos livros da Biblioteca do 

El Escorial, fazendo cópias de segurança e fotocópias. 

Estou a ler Arquimedes. Na minha viagem a Lisboa descobri 

por acaso um livro intitulado O Codex de Arquimedes. Relembro as 

minhas intuições e estudos realizados no El Escorial e voltei a ler 

alguns fragmentos das coisas que tinha sobre o autor. Depois de ter 

conseguido estabelecer o índice da tese, a leitura destes textos é 

absolutamente reveladora em relação à teoria das proporções, mas mais 

surpreendente ainda é o que se diz nesse livro sobre as últimas 

descobertas dos textos de Arquimedes e a análise que aí de faz - 

destaco o breve resumo sobre imagiologia, a questão da combinatória e 

muitas outras coisas sobre a quadratura da parábola. 

16 

Fiquei a ler até muito tarde o Codex de Arquimedes, que 

terminei, e hoje pela manhã a sensação que tinha era que tudo o que li 

se relacionava de forma directa com a minha tese nas questões que 

realmente me preocupavam: a teoria das proporções, a teoria da 

representação e a guerra das imagens sobre a representação do corpo. 

Importa ainda referir que as questões metodológicas a que cheguei na 

minha tese levam-me a um sistema de combinações possíveis de 

sentidos, significados e interpretações que não tenho ainda 

completamente resolvida.  
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O texto de J. Luis Borges Os jardins que se bifurcam e o texto 

Arte breve de Ramon Llull introduzem-me na teoria combinatória ou 

de probabilidades de que Arquimedes foi um precursor. Este novo 

conjunto de dados obrigam-me a fazer um conjunto de reflexões que 

não sou ainda capaz expressar com clareza. 

Sinto que Arquimedes é uma grande chave para a conclusão da minha 

tese, mas dada a dificuldade da matéria tenho ainda que assimilar 

melhor todas as ideias  

Sobre a questão da guerra das imagens na representação do corpo, 

posso documentalmente apoiar esta questão com o Atlas de Warburg e 

com o filme de Umberto Eco «o Nome da Rosa» - e fundamentar de 

uma forma consistente a ideia do poder do Vaticano na representação 

oficial do corpo, a guerra silenciosa que essa imposição provocou em 

toda a cultura Ocidental e como tudo isso se expressa na teoria das 

proporções. 

17 

Sinto necessidade de ter mais tempo de amadurecimento sobre o 

índice da tese  

A leitura que fiz de Arquimedes levou-me a descobrir um novo 

conjunto de textos de Peirce que me ajudam a esclarecer melhor a 

estrutura da tese tal como a tenho neste momento.  

Esses textos são: 

-“ Conferencia introdutória sobre el estúdio de la lógica” (1882) 

-“ Razonamiemto” (1901) 

-“ El tratamiento apropriado de la hipótesis” (1901) 

-“Nuevos elementos” (1904) 

- “Carta de Charles S. Peirce a Mario Calderoni” (1905) 

- “Recensión de principles of physiological psychology” (1905) 

- “Doctrina de la necesidad examinada” (1892) 

- “Peirce y los diagramas“ de Arnold Oostra (2003) 

 

Estes textos, traduzidos para espanhol, são fontes preciosas para 

aprofundar as questões da metodologia da tese. Através deles consegui 
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regressar ao estudo de uma forma muito produtiva aprofundando 

questões que estavam esquematizadas muito superficialmente. 

Iniciei um pequeno diagrama [A lógica da Arte] onde tentei 

resumir os pontos principais da tese para compreender como poderei 

relacionar todos os assuntos, mas pouco consegui avançar sobre o que 

já tinha.  

18 

Revi o diagrama que fiz ontem. Li novamente “La lógica 

considerada como semiótica” na parte referente à classificação das 

ciências teóricas de investigação onde encontrei novas pistas que me 

podem ajudar na questão da metodologia. 

EXAME GERAL DAS CIÊNCIAS DA INVESTIGAÇÃO 

[pp.41-41] 

A- Ciência teórica 

I- Ciências da investigação 

i- Matemática »Capitulo I 

ii- Filosofia e Cenoscopia 

1-Categorias [= Fenomenologia -Faneroscopia]» Diário 

2-Ciencias Normativas 

a- Estética 

b- Ética 

c- Lógica [= Semiótica]»Capítulo 0/Capítulo III 

[Gramática filosófica] 

[Critica lógica] 

[Retórica filosófica] 

3- Metafísica                                  } 

                                                       } Geometria» Capítulo II 

iii- Idioscopia ou ciência especial } 

B- Ciência prática ou Artes  

 

Através deste diagrama de classificação das ciências é possível 

encontrar justificação nalgumas disciplinas onde a investigação 
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artística poderá ser fundamentada teoricamente e que marquei a azul. 

Estão a bordeaux os capítulos correspondentes.  

Com essa leitura considerei que deveria corrigir a expressão 

utilizada no diagrama de ontem a LÓGICA DA ARTE para a 

expressão A ARTE COMO LÓGICA [= semiótica] e que esta frase 

seria parte do título. 

Esta aparente e simples inversão permite-me aplicar de uma forma 

muito mais eficaz alguns dos conceitos básicos de C. Peirce sobre a 

lógica e o método, sem entrar ainda na questão da semiótica. 

Sem que o meu trabalho seja um estudo sobre metodologia penso ter 

encontrado uma forma de fundamentar a investigação artística do ponto 

de vista teórico, através da matemática, da fenomenologia, da lógica e 

da geometria afastando-me definitivamente da estética e da história. 

Encontrei algumas indicações importantes sobre a diferença da 

geometria métrica e da geometria topológica a que Peirce faz 

referência e que me ajudam a desenvolver algumas questões 

relacionadas com a teoria das proporções como sistema de 

representação. 

19 

Tentei redigir um novo título da tese. Fiz novas versões diferentes. 

A 

-Lógica da Arte  

-Lógica da Arte. Métodos e Modelos. 

-Lógica da Arte. Método e Modelos. A Escultura 

-Lógica da criação artística.  

-Lógica da criação artística. Método e Modelos. 

-Lógica da criação artística. Método e Modelos da Arte 

-Lógica da criação artística. Método e Modelos da Arte. A Escultura 

-Lógica da criação artística na Escultura.  

-Lógica da criação artística na Escultura. Método e Modelos  

-Lógica da criação na Escultura. Método e Modelos da Arte  

-Lógica do raciocínio artístico. Método e modelos da Arte. A 

Escultura.  
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-Lógica do raciocínio criativo. Método e modelos da Arte. A escultura 

-A Lógica do pensamento criativo. Método e Modelos na Escultura. 

B 

-Especificidade da Teoria das Proporções na Península Ibérica. 

-Especificidade da Teoria das Proporções na Escultura? 

-Especificidade da Península Ibérica? 

-Especificidade na Península Ibérica. Picatrix 

C 

- A guerra das imagens e a Teoria das Proporções. 

- A Teoria das Proporções: uma guerra de imagens  

Parece-me que entre todas estas possibilidades a versão que melhor de 

poderá adequar e que poderá ser ao mesmo tempo a mais abrangente 

será assim: 

-Lógica da Arte. Método e Modelos. A Escultura  

-Lógica da criação artística. Método e Modelos da Arte. A Escultura. 

Especificidade da Teoria das Proporções na Península Ibérica. 

21 

Ainda sobre a questão do título, tentei encontrar uma solução mais 

simples: 

-Lógica da criação artística na Escultura. 

Especificidade da Teoria das Proporções na Península Ibérica. 

Revi toda a bibliografia que fiz e a sua colocação nas estantes porque 

há assuntos que não estão ainda totalmente definidos. 

Preparo a escrita do artigo de A. Warburg. Fiz um esquema 

desenvolvido sobre como fazer um artigo do Professor J. Nubiola.  

Repenso toda a matéria que estudei e como deverei escrever este 

artigo para poder utilizá-lo no capítulo III da tese, porque este é o 

ponto-chave da tese e a principal descoberta sobre a Teoria das 

Proporções. 

Visita à exposição de Hans-Peter Feldman, no Reina Sofia, 

intitulada "Una exposición de Arte". Muitíssimo interessante sobretudo 

porque em tudo se relaciona com a tese: a questão do arquivo do artista 

- um arquivo não só de objectos como também de livros, a colecção de 
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imagens dos mass media, os objectos da sociedade de consumo, a 

fotografia, a pintura, a instalação - mas do que aqui se trata a meu ver é 

de uma reflexão sobre as práticas artísticas, os seus métodos, os seus 

processos, os seus símbolos revisitados.  

Relacionando esta exposição com o meu trabalho de investigação falta 

conseguir compreender as seguintes questões: 

a) O que poderá funcionar na exposição como signo, índice e símbolo? 

b) Será necessário verificar o que neste autor poderá ser entendido 

como abdução, indução e dedução [aplicar os princípios de Peirce para 

analisar este autor] 

c) A tese poderá começar com um capítulo intitulado "A lógica da 

arte” para se aproximar dos conceitos de Peirce e a conclusão passar a 

ser “A Arte como Lógica” 

22 

Estudei o esquema da classificação das ciências da investigação de 

Peirce, referente ao significado de algumas palavras que não sabia o 

sentido: a cenoscopia e a faneroscopia. 

A primeira é sinónimo em Peirce de filosofia e a segunda é a ciência 

dos princípios lógicos que regem a percepção dos fenómenos. 

Encontrei mais alguns textos que me podem ajudar a justificar o 

sistema que encontrei para a tese juntando a teoria e a prática. 

Também num texto de Leila Haaparanta ”Sobre a metodologia da 

lógica e filosofia de Peirce” encontrei uma importante diferenciação 

entre o signo icónico. A autora faz referência que este pode ser 

dividido em imagem (se tem a mesma qualidade que o objecto) ou em 

diagrama (se tem relações análogas às dos objectos). Penso que esta 

pista é importante para justificar a questão da experimentação e da 

observação na arte. 

Comprei alguns livros hoje: um sobre Torres Garcia, outro sobre 

Palazuello e o catálogo da exposição de ontem.Tem poucos textos e 

muitas imagens, mas não estão todas as desta exposição. Parece-me 

recordar ter visto este autor na Galeria Juana Aizpuru e que na altura 

entendi que o pensamento diagramático se expressa claramente na arte 
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contemporânea através de certo tipo de colagens. Tenho que verificar 

esta informação. 

Fiz o pedido oficial de alteração de título da tese e que é o seguinte: 

"Para uma fundamentação lógica da criação artística na escultura. 

Da teoria das proporções do corpo na Península Ibérica e sua 

especificidade à realização de modelos artísticos". 

23 

Terminei de ler o catálogo de Hans-Peter Feldmann.Existem 

imensas coisas neste autor que me fazem relacioná-lo com Aby 

Warburg. Penso que pelo método utilizado na recolha de imagens, na 

sua catalogação e apresentação.  

Estive toda a tarde a trabalhar na tese no ponto da medição do 

Laocoonte na RABASF.  

24 

Acho muito importante integrar na tese uma espécie de jogo 

como o Stomachion de Arquimedes que é uma forma de apresentar um 

sistema de possibilidades. Pensei depois no jogo dos ímans que poderia 

colocar no arquivo porque com esses elementos poderia construir 

figuras. E subitamente o tabuleiro quadrado preto e branco do xadrez 

foi substituído por um triângulo e esse triângulo era formado por 

pontos. E surgiu-me a imagem do Tetractis. A ela se seguiu um 

esquema de Peirce sobre as categorias da faneroscopia que é também 

apresentado num triângulo. Fiz depois coincidir os dois diagramas num 

desenho a dourado em papel quadriculado que poderá resumir a minha 

tese e que intitulei:  

 

“ Tese em aberto. Para uma teoria da recepção” 

             

                                                 Objecto 

              Representemen                                      Interpretante 
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25 

Tratei da questão do Laocoonte Hipnose. Demorei imenso a 

acertar o diagrama do sonho à nova paginação pelo que optei por 

utilizar números e depois fazer uma legenda.  

Saí ao final do dia para fazer umas compras no supermercado 

DIA que é um autêntico local de observação participante "Pós-Colonial 

Dürer" onde se podem ver os mais diversos tipos de caras - senti 

naquele momento que o sistema de construção do corpo humano 

poderá ser entendido como um complexo problema matemático de 

combinatória que poderá ter um número infinito ou finito de temas e 

combinações? Poderá ser um teorema? 

A questão dos ELEMENTOS de Euclides é fundamental para entender 

esta questão. 

É importante relacionar Arquimedes e Euclides para responder a este 

problema.  

26 

Comecei a organizar com a nova paginação os diários. É um trabalho 

muito moroso, mas com o seu encanto. Consegui fazer apenas um 

ficheiro correspondente aos três anos de bolsa. É um esquema de diário 

com que iniciei a sistematização do registo da minha investigação mas 

que verifiquei não ser eficiente a forma de anotação. Acho no entanto 

importante fazer a sua apresentação porque desse modo é possível 

verificar como o estudo foi evoluindo ao longo do tempo.    

27 

Organizo os diários. Continuação do trabalho de ontem. 

Fiz vários apontamentos em diagrama para a apresentação do diário. 

Recuperei uma ideia antiga sobre uma analogia que estabeleci entre o 

trabalho de Francisco de Holanda nas Antigualhas, dos Diálogos em 

Roma com o meu percurso em Madrid. Desde sempre considerei 

possível que o registo que eu faria sobre a minha estadia em Espanha 

em muito se poderia assemelhar ao que este autor realizou na sua 

época.  
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28 

Continuação do trabalho de ontem de organização dos diários. 

Terminei o de 2007.Tenho até agora e com a paginação sugerida pela 

Universidade de Pamplona 297 páginas só de diários. 

Chegaram ao final da manhã os 20 arquivadores para entregar a tese…. 

Saí ao final da tarde a comprar lacre para selar os arquivadores…. 

Consegui hoje fazer um diagrama resumido do meu método da tese. 

Fiz em papel quadriculado. São três triângulos ou sistemas triangulares 

que se sobrepõem. A este princípio estruturador de análise e criação de 

modelos de artes intitulei “MÉTODO SOPHIA: A LÓGICA COMO 

ARTE”. Tripla combinação: Matemática, semiótica e iconografia. 

30 

Organizo coisas: verifiquei as caixas dos arquivadores. Estudo como 

apresentar os vários volumes da tese: medidas das legendas do ficheiro, 

rótulos, etc. Como designar melhor os vários volumes e temas? Como 

organizar o trabalho com os dias que faltam? 

Hoje é o último dia do diário da tese para impressão e entrega de toda a 

documentação dia 14 de Outubro. No entanto continuarei a escrever 

tudo o que continuar a pensar sobre o tema em questão.  

OUTUBRO 10 

1 

Trabalhei na paginação, nas capas e na sua montagem e outras coisas 

necessárias relacionadas com a apresentação da tese, como Curriculum, 

embalagem, etc. 

Estive o fim da manhã e toda a tarde na casa das fotocópias 

imprimindo e encadernando todos os volumes já prontos. Organizei 

também a forma correcta de colocar as legendas nos separadores dos 

arquivadores. Pensei ainda na forma de colocar o diagrama do Método 

Sophia dentro da caixa. Fiz também no computador o diagrama do 

princípio do método que pretendo aplicar.        

2  

Procurei uma solução para o transporte das caixas. 

Tratei do diário 2010. 
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3  

Organizo vários assuntos relacionados com paginação, transporte e 

conteúdos  

Uma tese do futuro será uma infografia ou diagrama de rede de 

relações de assuntos onde em cada ponto se poderão encontrar os 

vários pontos desenvolvidos. Ao clique do rato abre-se uma janela que 

fornecerá a citação do autor, livro, página. De especial revisão terão se 

ser as citações das imagens. 

Assim a minha tese é neste momento um protótipo manual de uma tese 

do futuro em que utilizei metodologia antiga relativa a uma ferramenta 

actual. 

O que pretendo nesta investigação é propor também um sistema 

diferente de investigação em rede e através das novas tecnologias - 

assim seria mais fácil por exemplo medir o impacto científico dos 

trabalhos realizados. 

4 

Fui para a casa das fotocópias tentar imprimir os diários. Houve um 

problema na paginação que se desorganizou tudo pelo que só fiz a 

primeira impressão.  

Regressei a casa e fui ao chinês comprar os jogos imans (24 caixas) 

Separei todo o material para colocar em cada arquivador, incluindo a 

contagem dos imans.Tive que sair a comprar plástico das bolinhas para 

proteger os arquivos e forrar as duas caixas. 

20 

Compreendi há alguns dias que o meu diário da tese (Faneroi), assim 

como os outros apontamentos podem ser considerados como o fio de 

Ariadne de todo o percurso que foi a minha investigação- peregrinação. 

Retomo o artigo de Warburg. É fundamental rever agora alguns 

textos que li no início da descoberta deste autor e que confirmam 

algumas intuições na leitura das imagens.  

Reli muitos dos artigos de Warburg e confirmei através dos 

seus próprios escritos as minhas ideias sobre como se poderia 

interpretar o "Atlas Mnemosyne", a relação com a astrologia, o papel 
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dos árabes na transmissão da cultura helenística, a especificidade da 

teoria das proporções ibéricas, a guerra das imagens na representação 

do corpo, a questão da psique e do seu importante papel na criação 

artística. 

21 

Continuei a ler alguns artigos muito importantes de Warburg. É 

fundamental rever esta matéria para a compreender e integrar na tese. 

Tenho que ser absolutamente sintética. 

23 

Dia todo a escrever o artigo de Warburg. A terceira parte e a 

conclusão estão bastante mal, mas já não consegui fazer melhor. Penso 

que tenho que rever esta questão dos prazos pois não é explicável que 

tendo eu estudado tanto e tão sistematicamente esteja sempre à última 

da hora a escrever textos. Algo se relaciona com o meu medo «cénico» 

de escrever….mas penso que vou ultrapassando esta questão.  

NOVEMBRO 10 

21 

Continuação da organização da documentação em atraso. 

Preparo 'a cartografia dos livros referentes à metodologia', um 

importante elemento de trabalho para a escrita. Vou fazer esse 

levantamento em papel quadriculado com as referências dos livros. 

Para esta primeira faze terei de fazer uma tabela numérica e alfabética 

correspondente aos varios temas. Com a realização deste painel de 

livros (que tenho ainda no chão quadriculado do hall de entrada da 

minha casa), organizo uma espécie de diagrama com os dados sobre 

este tema, a partir do qual é possivel a elaboração da hipótese.  

Este processo foi lento e realizado a partir de um diagrama feito 

com cores no dia 04-07-10 e sobre o qual fui esboçando fisicamemente 

as matérias a partir dos livros e dos assuntos que tratavam, colocando 

cada livro na respectiva cota. 

Foi através deste sistema que esbocei o primeiro capítulo da tese, 

assim como os vários assuntos que fui trabalhando ao longo de toda a 

minha investigação. Penso, no entanto, que este sistema de cotas 



233 

 

deverá ser modificado, isto é, que a cada capítulo, nas coodenadas 

horizontais, deve corresponder, nas coordenadas verticais, não letras 

mas sim os vários pontos de cada capítulo. 

Esse trabalho deverá ser ajustado posteriormente, confrontando 

este levantamento bibliográfico com o índice. Só a partir daí se 

poderão fazer os ajustes necessários das coordenadas horizontal e 

vertical.  

Parece-me que este sistema de trabalho poderá não só sustentar a ideia 

de uma nova forma de fazer uma tese em artes pásticas, como ainda ser 

o fundamento para um novo sistema de citações visuais que não existe 

ainda referenciado, assim como preparar o terreno para a organização 

de uma base de dados que seja o suporte da ideia de uma tese de futuro. 

Uma tese do futuro devererá partir da lógica interna das novas 

tecnologias e utilizar o sistema de colagem em rede - algo parecido 

com o conceito de hipertexto. Este sistema permite um melhor controlo 

das referências, das citações e de todo um discurso científico na era da 

informação. [rever o filme TRON].     

22 

Organizei todo este o novo trabalho tendo reoganizado o sistema 

de mesas de trabalho em casa. Consegui deixar arrumados os ímanes 

do Tetratkys, as pastas do tema de 'modelos', assim como algumas 

coisas referentes às questões da metodologia. Revi a bibliografia. 

25 

Exposição do Aby Warburg no Museu Reina Sofia. É bastante 

interessante mas segundo o meu ponto de vista (e utilizando o esquema 

de Panofsky) a amostragem fica apenas pelo segundo nível de 

intepretação, ou seja, a história dos estilos - falta a visão sintética que, 

na minha opinião, é a coisa mais diíicil de fazer. 

DEZEMBRO 10 

6 

Organizo a bibliografia dos livros que faltava catalogar ou que vi 

depois da lista de bibliografia feita em Agosto de 2010.    
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8 

Organizei bibliografia que faltava. 

9 

Tratei de questões relacionadas com a bibliografia do El Escorial e 

dos livros da biblioteca do Museu Reina Sofia. 

Revi as pastas todas dos capítulos que estão por organizar.  

10 

Penso em como escrever…. como simplificar e sintetizar o que 

tenho. 

11 

Digitalizei documentos para o tema da metodologia e de 

'modelos'. Não terminei, mas avancei muito. 

Fui ao final da tarde comprar uns livros à Central sobre John Cage, 

Walter Benjamin, Aby Warburg e Ernest Cassirer.   

12 

Continuação da digitalização dos documentos para o tema dos 

'modelos'. 

29 

Organizo, penso e repenso sobre a minha investigação.  

Fui ver a exposição sobre Walter Benjamin no Círculo de Belas 

Artes. A coisa mais interesante é a forma como o arquivo e a 

documentação está organizada no início da exposição - um sitema de 

hipertexto de definições e  de conceitos muito bem pensado e bem 

paginado em que a forma de citações e de referências bibliográficas 

está incluida - mas o mesmo critério não é seguido para as imagens, o 

que é pena. 

Também é curiosa a maneira como no filme se introduzem os temas a 

tratar a partir de um caderno de notas onde em cada páguina surgem 

diagramas e anotações esquemáticas. Procurei também textos de 

referência do autor, mas como existem tantas coisas traduzidas preferi 

ter melhores indicações.  

Recolhi por isso importantes apontamentos para o meu filme do 

Metro... que ainda não sei muito bem como organizar. 
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Queria no entanto lembrar que o conceito de arquivo que me 

interesa desenvolver é o virtual e não uma imagem de arquivo 

histórica. 

30 

Estudei pela manhã os livros que tenho sobre Walter Benjamim, 

sobretudo o referente ao arquivo. É fascinante o seu trabalho e ajuda-

me muitíssimo pois vejo que as coisas que intuira têm o seu 

fundamento teórico bem apoiado. Estudei mais W. Benjamim 

31 

Passei ainda no Círculo de Belas Artes (acho fundamental comprar 

algumas obras de W. Benjamim para entender o pensamento actual da 

história de arte), mas estava fechado.   

O resumo deste ano 2010 até ao momento: foi um ano muitíssimo 

difícil do ponto de vista físico com as minhas viagens intermináveis 

para Lisboa de madrugada, com imensas aulas, com os exames 

médicos constantes durante todo o ano, com o trabalho todo de 

investigação para solucionar no referente á relação lógica entre os 

dados teóricos e práticos que fui recolhendo ao longo dos ultimos anos.  

Consegui resolver muitas coisas na Faculdade, nos hospitais e no meu 

trabalho pessoal e a tese é o momento de investigação mais importante 

da minha vida pois através deste estudo tenho conseguido obter 

inúmeras respostas às minhas dúvidas. Sei que em Portugal este 

trabalho não poderia ser feito de maneira nenhuma motivo pelo qual 

vim para Madrid. 

Tenho ainda pendente a questão da pintura que necessito com urgência 

começar, mas chegará a hora de o fazer. Não posso de forma nenhuma 

fazer mais coisas pois estou fisicamente num momento em que tenho 

que me preservar muito para não ficar doente. Cada coisa a seu tempo. 
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DIÁRIO-FANEROI: 2011 

JANEIRO 11 

1 

Organizei apenas os diários e o resto das agendas do ano anterior e 

deste novo que agora começa. 

Penso em W. Benjamim e acho que vou comprar a sua obra 

traduzida para o espanhol. Já noutras ocasiões me arrependi de não o 

ter feito. 

2 

Fui durante a manhã ao Reina Sofia ver novamente a exposição do 

Atlas de Warburg. Revi a exposição toda nos aspectos que me 

pareciam mais importantes, assim como algumas obras que não tinha 

visto muito bem. No final da exposição estavam alguns livros curiosos 

- sobretudo o Atlas de Gerard Richter e o de Jorge Luís Borges, assim 

como o estudo sobre a melancolia.  

Durante a tarde li o resto dos textos do catálogo Arquivos de Walter 

Benjamin assim como o seu texto “coleccionista” do livro Passagens. 

Fiz uma folha manuscrita esquemática baseada nas ideias que já 

tinha tido em Junho de 2010 e corrigi algumas coisas de acordo com as 

leituras e os apontamentos de hoje. 

O esquema que desenvolvi no Verão é muito próximo de 

Benjamin, a catalogação dos assuntos apresenta-se organizada por 

diferentes tipos de numeração, de letras de cores ou de símbolos.  

Os elementos geométricos são importantes para esclarecer ideias. O 

esquema que desenvolvi e que permite construir uma teia de relações 

como uma rede de metro em que a cartografia superior não 

corresponde à cartografia inferior, antes se relacionam entre pontos de 

contacto, possibilita articular uma grande quantidade de combinatórias 

entre os vários elementos em jogo, o que torna o conteúdo aberto e as 

possibilidades de relação inúmeras. Poderia fazer-se por computador 

uma simulação das possibilidades e seriam certamente imensas. Aqui 

me lembro de Arquimedes assim como da teoria das proporções por 

relação de combinatórias do infinito. 

 [Ver diagrama que realizei nesse dia] 

3 

Fui à Biblioteca de filologia da Complutense buscar a versão 

francesa do Picatrix assim como dois outros livros cujas referências 
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bibliográficas recolhi ontem na exposição do Atlas de Warburg no 

Museu Reina Sofia e que são: “Las ciências de la cultura” de E. 

Cassirer e “Saturno y la melancolia” uma obra realizada por três 

autores: Klibansky, Panofsky y Fritz Saxl. 

De caminho e no percurso do metro surgiram-me algumas 

imagens e ideias de que fiz apontamentos fotográficos - a forma de 

organização da informação e da sua visualização, assim como da ideia 

de colagem e montagem de um atlas em três dimensões. 

Fui ainda comprar os livros que considerei fundamentais de 

Walter Benjamin que contêm alguns dos seus textos básicos e que no 

caso específico se relacionam com os conceitos de arquivo, ficheiro e 

sistema de organização de informação.    

4 

Acordei de madrugada e escrevi à mão algumas ideias que me 

preocupavam sobre o que se devem considerar textos de artista, como é 

que as imagens se podem formar na mente e como é que se poderão 

classificar consoante os vários tipos de expressão utilizados – as letras, 

os números, as imagens – e os vários modos de as processar. Também 

escrevi sobre as proporções, o pensamento diagramático, as bases de 

dados e a engenharia informática assim como sobre o arquivo de 

artista.  

O trabalho “Píxel Volumétrico” pode ser considerado 

simbolicamente uma base de dados volumétrica e o resultado dos meus 

estudos forma um corpo de ouro - tal como o descrito por Borges na 

sua obra Aleph - através das ligações espaciais dos vários assuntos na 

biblioteca imaginária.  

Tenho estado, na prática, a aplicar novos conceitos de 

organização de dados para o diário bem como para a investigação das 

proporções. Penso que o PowerPoint pode vir a ser utilizado como um 

bom esquema pois permite vários tipos de montagem e de colagem de 

todo o material recolhido. Tenho que sistematizar um esquema e 

colocação de textos que depende da classificação e procedência do 

material assim como dos diferentes objectivos (descritivos, analíticos, 

de reflexão, de referência, técnicos, etc.) ao longo da pesquisa. 

Hoje experimentei utilizar outro tipo de formato para escrever o 

meu diário pois necessito de vários tipos de referência na página não só 

para as imagens, como para a classificação dos assuntos que se 
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escrevem assim como para a colocação das imagens, das notas de 

rodapé. Esta metodologia que já tinha intuído verifiquei também que 

era utilizada por Benjamim nos seus textos e possibilita de uma forma 

excelente o princípio da montagem ou colagem de textos e imagens de 

várias procedências e objectivos. 

Estudei e li até quase às 2 da manhã. Vi o livro de S. Settis sobre a 

biblioteca de Warburg e percebi a importância de E. Cassirer. 

5 

Acordei inspirada e acabei de recolher os elementos necessários 

que me faltavam para desenvolver as ideais relacionadas com a base de 

dados, o conceito de arquivo e de rede, a forma como as conexões de 

assuntos se podem realizar assim como o problema da paginação num 

sistema misto que permita a colocação de texto, imagem, vídeo, 

desenhos, etc. Organizei um pequeno dossier com todo esse material e 

que poderá fazer parte de um dos pontos da pesquisa relacionado com 

o arquivo, o sistema de classificação de assuntos e os diferentes modos 

como se poderá reorganizar a informação. Poderemos falar de 

diferentes níveis de pensamento diagramático? 

Tratei também das questões da bibliografia, relacionadas com as 

listagens que faltam referentes às consultas realizadas na biblioteca do 

Museu reina Sofia, do El Escorial e da minha própria biblioteca.  

Consegui também tratar da questão das fotografias da Paula Nobre 

para o projecto D. Sebastião. Encontrei mais algumas possibilidades 

que me parecem uma melhor solução que as que anteriormente tinha 

escolhido.  

Estou bastante atrasada em relação ao que pensava poder ter feito estes 

dias mas não consegui estudar mais. Existem muitas coisas muito mal 

definidas, sobretudo referentes à metodologia que tenho que esclarecer 

para depois simplificar - e isso leva muito tempo, muito tempo até se 

amadurecer a ideia e conseguir encontrar uma solução.  

Esta questão da forma de apresentação do texto é também 

fundamental para o vídeo do “Metro” porque estão todos os assuntos 

relacionados.  

Escolhi a fotografia de D. Sebastião.   

8 

Vi em DVD “Orlando” como complemento de informação do 

projecto do D. Sebastião. 
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Ficou-me a dúvida de porquê no século XV-XVI a ideia da androginia 

relacionada com a alquimia era tão dominante? Tenho que procurar 

essa informação em Warburg. Este ponto pode relacionar-se com o seu 

estudo sobre Erasmo [ver melhor esta questão]. 

12 

Estudei W. Benjamin. Li “Calle de dirección única”, que me serve 

fundamentalmente neste momento para apoiar as ideias de arquivo, 

ficheiro e novas formas de escrita  

13 

Continuo a ler W. Benjamin e hoje vejo os textos: “O autor como 

produtor” de que destaco os conceitos de montagem e fotomontagem 

assim como a relação da escrita com a imagem e a análise que é feita 

neste artigo. 

Fica-me a ideia do que poderia pensar este autor sobre o computador e 

as novas redes sociais…. 

Leio também o texto “ Sobre el concepto de historia”  

Fiz um diagrama em papel milimétrico, com fita correctora e 

triângulos que me ajuda a pensar sobre o sistema de referências e de 

pontos. Tenho no entanto que fazê-lo com circunferências.  

15 

Penso que a questão da exposição e das imagens se poderá organizar 

também por capítulos. Tenho que pensar melhor como se poderão 

relacionar todos assuntos entre si.   

31 

Reunião ao final da tarde por causa do vídeo 'Metro'. Decidi entre 

várias coisas, para a ideia de construção da imagem partir da análise de 

uma página das utilizadas actualmente nas redes sociais – a da 

Facebook por exemplo - e aplicá-la como estrutura de paginação para o 

vídeo, permitindo desta forma utilizar uma diversidade de funções que 

se me afigura adequada ao fim que pretendo obter. 

Assim a página a construir e a sua estrutura permitiria ao mesmo 

tempo idealizá-la em suporte papel – para a escrita - e permitiria 

também realizar todo o vídeo com a mesma lógica narrativa. 

Desta forma era ainda possível acrescentar a esta página vários tipos de 

funções como uma base de dados, como uma base de referências 

bibliográficas, etc. - esta poderia ser uma resposta à minha pergunta de 
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como investigar em rede? Numa comunidade específica de 

investigadores num projecto, em que várias pessoas estão relacionadas. 

Este projecto poderia intitular-se: Book-book ou Livro-Livro. Ou 

ainda, e esse parece-me ser o título mais interessante: AcademicBook.   

FEVEREIRO 11 

1 

Trabalhei pela manhã refazendo o esquema do índice de acordo 

com o que tinha revisto e modificado na semana passada, colocando as 

numerações dos diferentes assuntos nas pastas respectivas. 

Fui pela 13h ao Museu Reina Sofia a uma inauguração de uma 

exposição de Efrén Álvarez intitulada Económicos - é um bom 

exemplo de desenho diagramático, baseado em esquemas de economia 

e de lógica de mercado. A exposição está concebida a partir de 

desenhos realizados a lápis em pequeno formato – mais parecem 

caderno de apontamentos – dos quais foram feitas fotocópias ampliadas 

de A2 e 43 que se expuseram a partir de títulos predefinidos. Também 

foram utilizados painéis suspensos para colocar alguns desenhos e 

existia ainda um vídeo com animações de alguns desenhos. 

2 

Consegui reunir todo o material para se fazer a base de dados. Tudo 

o que tinha pensado poderá ser adaptado à construção dessa base de 

dados. 

Cheguei à conclusão que esta base de dados poderá servir para 

escrever o diário, pois poderá ser organizada por datas. Assim, um 

futuro diário passaria a poder ser escrito e trabalhado na base de dados, 

o que me parece uma ideia fantástica. 

Também cheguei à conclusão de que uma tese do futuro poderá 

ser apenas uma lista de números que será necessário relacionar. 

Seria interessante que na prova final o júri fizesse ele próprio a tese, 

dizendo uma lista de números e sugerindo uma possibilidade 

combinatória (in)finita - este seria mesmo o jogo da batalha naval… a 

ver que coordenadas fariam determinadas configurações. 

Por outro lado, o pensamento diagramático seria outra forma de 

apresentar uma tese pois neste tipo de pensamento poderiam tornar-se 

mais visíveis os pontos ou as coordenadas. Assim, o pensamento 

diagramático seria a visualização ou desenvolvimento dos pontos – 

coordenadas, bibliográficas ou outras.  
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4 

A - Reunião por causa do vídeo e da página AcademiKBook 

referente aos investigadores. Tinha partido da ideia de que poderia 

utilizar o design gráfico das páginas das redes sociais para escrever a 

tese nesse formato, mas depois de ver como era a lógica de uma página 

deste tipo verifiquei que não seria a solução mais adequada. Reajustei o 

diagrama que fiz ontem e que resume as conclusões que entretanto 

obtive. 

Assim, o design gráfico destas páginas poderá servir para a escrita 

da tese, para o vídeo e ainda para fazer a página dos investigadores, 

mas têm que ser feitas os necessários ajustes consoante as 

especificidades. 

Também se chegou à conclusão que o texto deveria ter a lógica do 

arquivo, do ficheiro ou da base de dados pois é essa a sua proposta. Por 

dedução, cada página deveria ser como uma ficha e de facto as actuais 

páginas das redes sociais permitem uma infinidade de funções que 

podem ser adaptadas a esses princípios. Para o realizar poderá por isso 

utilizar-se o PowerPoint para realizar a redacção da tese e serem 

acrescentadas as funções necessárias… 

B- Conclusões 

- Arquivo de artista – a lógica da arte » Base de dados 

- Investigar em rede – AcademicBook » rede de investigadores 

- Texto da tese – formato ficha» realizado em PowerPoint 

- Ferramentas necessárias: programa de computador que ordene dados: 

bibliografia com a norma adequada, etc. 

5 

Digitalizei imagens de plantas de casas de Paladio, Joaquim Torres-

Garcia e Vieira da Silva para utilizar na página dos investigadores. 

Cheguei novamente à conclusão que o diário tem que ser efectuado 

ou no PowerPoint ou já directamente na base de dados.  

6 

Acabei de ler o livro de Salvatore Settis sobre a Biblioteca 

Warburg onde encontrei também muitas indicações sobre alguns 

assunto que não tinha compreendido sobre as linhas de investigação de 

Warburg. 
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7 

Conferi o mapa dos livros realizados em papel milimétrico e é 

possível ver que há alguns livros fora de lugar que são referentes às 

dúvidas que ainda tenho.  

Sobre os meus Diagramas verifico que podem ser de quatro níveis: 

- Diagramas esquemas escritos 

- Diagramas esquemas gráficos 

- Diagramas esquemas imagens ('Atlas' é um bom exemplo) 

- Diagramas esquemas volumétricos (colagens 2D ou 3D) 

Para isto é necessário rever outra vez Peirce para saber a que vários 

níveis de pensamento poderão corresponder.     

Cheguei também à conclusão de que o índice poderá ser 

considerado um diagrama. Nessa linha de ideias, todo o processo de 

construção de significado da tese foi realizado e construído a partir de 

diagramas, tendo depois sido criado e estabelecido um painel de 

possibilidades para que, com os dados obtidos, se conseguisse então 

realizar a hipótese. 

Este processo é muito bem descrito por Salvatore Settis sobre o 

método de trabalhar de Warburg. 

8 

Fui ao final da tarde ao Museo Reina Sofia que inaugurava com a 

exposição de Asier Mendizabal, onde encontrei a Soledad Lorenzo e a 

Oliva Arauna. Desta exposição destaco umas colagens realizadas a 

partir de fotografias a preto e branco, onde são recortados certos 

desenhos/silhuetas que depois são colados em fundo branco. Esta 

imagem levou-me a pensar este conjunto de imagens como diagramas, 

ou melhor, como uma forma interessante de fazer diagramas. 

O breve texto do folheto de sala faz referência a que nesta 

exposição se podem encontrar várias categorias de imagens: as dos 

objectos e as dos textos. Penso que esta classificação ajuda bastante a 

sistematizar o arquivo de artista. 

9 

Tratei dos diagramas e separei-os pela sua forma de apresentação: 

os esquemas de matérias ou ideias, os que são mais gráficos e os que 

têm já colagens e são mais complexos. 



243 

 

Ao fazer esta selecção verifiquei que ultimamente todo o meu trabalho 

de pensamento tem sido diagramático, pensando sistematicamente em 

como se relacionam assuntos, livros, ideias, matérias. Assim, verifico 

que os diagramas vão evoluindo, tornando-se cada vez mais 

complexos, tendo necessidade de os ver representados em colagens ou 

mesmo em obras. O exemplo disso é o projecto do 'Metro' que é em si 

um diagrama. 

Fui tratar das fotocópias das diversas folhas em papel milimétrico 

que tenho vindo a fazer sobre a cartografia, e mais uma vez verifico 

que todo este trabalho pode ser entendido como uma espécie de 

diagrama.  

Confirmo desta maneira que a importância do que tenho vindo a pensar 

e a materializar não se pode resumir no simples agrupar de vários tipos 

de diagramas - mas foi, efectivamente, através deste método que 

elaborei a estrutura da investigação na sua essência.Tenho por isso que 

estudar com mais profundidade esta questão, não só ver melhor o que 

diz C. Peirce como também entender de outra forma o trabalho que 

realizei. 

Fui à livraria do Reina onde encontrei um livro intitulado “Images 

de pensée”, que é um óptimo exemplo para exemplificar os vários tipos 

de diagramas possíveis. 

Também consegui o catálogo da exposição “Lo sagrado hecho 

real”, fundamental para o argumento da guerra das imagens na 

representação do corpo.  

Encomendei ainda a "Iconologia I e II " de Cesar Ripa que vai 

no sentido da argumentação da guerra das imagens. Este livro levou-

me a relacionar o trabalho de Nancy Spero e o que nele se pode 

classificar de semiótica do corpo, com a Iconologia de C. Ripa e o 

valor simbólico/código de uma imagem. Ou seja relacionei na obra de 

Spero a tentativa de criar um discurso histórico sobre o papel da 

mulher na história de arte, com a utilização de inumeros processo 

narrativos visuais (através do recorte das figuras, da colocação de 

letras, da composição das suas obras, etc.) com referido livro de C. 

Ripa que enuncia a forma de elaboração de um discurso visual do 

corpo humano codificado e sistematico. [Questão muito importante a 

rever ]  



244 

 

Também procurei exemplos de palavras cruzadas que são outro 

sistema possível para desenvolver o pensamento diagramático e a ideia 

de jogo ou de coordenadas bibliográficas…. 

16 

Fui para o ARCO. Vi a feira muito rapidamente pois estava muito 

cansada. Destaco alguns trabalhos que encontrei, na linha dos 

diagramas. Existem algumas pesquisas interessantes nesse sentido. 

Destaco na Galeria Juana Aispuru os trabalhos de Dora Garcia, na 

Galeria Perez de Albeniz o trabalho de Txomin Badiola com o 

Laocoonte intitulado “Doce estaciones”, e na Galeria Grita Insam 

deWien o trabalho de desenhos em papel transparente de Susan Hefuna 

(penso que já tinha a referência desta artista, mas não sei onde a 

encontrei. Tenho que procurar.) 

A única coisa que no longo passeio por entre aquele tão vasto 

conjunto de obras no ARCO me fez pensar foi saber em que condições 

e como se produzem Imagens que sejam consideradas Obras de Arte. 

19 

Fui ao final da tarde ver a Feira de Arte JustMad. Estive apenas no 

stand da Galeria Blanca Soto Arte. A multidão era tanta que não tive 

coragem de ir ver outras coisas. Enquanto aí estive descobri o novo 

trabalho do PSJM, que já tinha estado exposto na galeria em Outubro 

mas que não pude ver com atenção, intitulado “American Colors”. São 

um conjunto de três pinturas realizadas a partir dos dados estatísticos 

da população dos E.U.A., tendo como ponto de partida a infogravura, 

os objectos e a pintura minimalistas, os estudos sociológicos e 

antropológicos e a crítica ao sistema capitalista. 

Curiosamente estas peças fizeram-me em primeiro lugar reflectir 

sobre os diferentes níveis de geometrizarão da representação dos rostos 

feita por Dürer e depois sobre o pensamento diagramático e a 

possibilidade deste poder ser ainda mais visual. 

No ARCO e também nesta feira pude encontrar algumas obras em 

que a infogravura está representada, mas apenas como uma 

visualização de dados muito normal. 

Esta peça da PSJM abre para outras possibilidades bastante mais 

interessantes visualmente ao pensamento diagramático.  
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20 

Reunião ao final da tarde - página do 'AcademicBook' e a questão 

dos separadores. Do primeiro trabalho faltam apenas detalhes gráficos 

e no segundo tenho ainda dúvidas quanto aos separadores. Não sei 

ainda muito bem como organizar a paginação e o arquivo.    

21 

Retomei o trabalho sobre o 'AcademicBook', procurando as imagens 

que poderia nele colocar. 

Continuei a pesquisa dos autores que tinha descoberto no ARCO e 

que se relacionam com o meu trabalho neste momento e que são: Dora 

Garcia, Txomin Balidola, Susan Hefuna, Nicoluas Utermöhlen. 

Preparei papel vegetal para fazer uns desenhos diagramáticos a 

partir do esquema triangular do método de Sophia e terminei vendo o 

livro sobre o Alhambra de Owen Jones e Jules Goury. 

Durante o almoço tive os seguintes pensamentos: 

- A cultura árabe Ibérica permite a transmissão dos valores da cultura 

clássica grega; 

- Serres dá a 1ª chave matemática para a teoria das proporções» com o 

conceito de analogia; 

- A teoria das proporções foi equacionada por Dürer nos seus três 

significados; 

- Panofsky dá a 2ª chave para a teoria das proporções, com o seu artigo 

sobre a história dos estilos e a teoria das proporções; 

- Warburg dá a 3ª chave para a teoria das proporções com toda a sua 

obra tanto escrita, como gráfica como com a sua biblioteca ao tentar 

mostra a cosmovisão grega e a forma como essa ideia é visível na 

cultura Europeia ao longo dos séculos.  

- A teoria das proporções como uma guerra de Imagens na 

representação do corpo humano. 

- A Iconologia de Cesar Ripa versus a obra de Nancy Spero - Para uma 

semiologia do corpo» A 4ª chave do método a lógica da significação 

com Peirce.  

- O método iconográfico de Warburg/Panofsky aplicável à teoria das 

proporções de uma forma transversal. 

Fiz um diagrama com estas questões todas [ver] 
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23 

Lembrei-me de algumas peças de Hans-Peter Feldmann: “Shadow 

Play”, de uma peça que não vem no catálogo mas da qual fiz um 

pequeno vídeo no dia da inauguração. É uma fotografia que reproduz o 

movimento porque lhe foi aplicado um pequeno motor. É uma reflexão 

sobre o movimento registado por um médio fixo - a fotografia.  

Estas peças, relacionei-as com a cerâmica grega, com os desenhos 

das sombras e com a representação do movimento – e tudo, por sua 

vez, se relaciona com Platão. 

Fui ao fim da tarde ao Reina Sofia rever a exposição do Hans-Peter 

Feldmann e ver a de Val del Omar que não tinha ainda visto. 

Em relação à primeira exposição revi-a toda e a primeira questão que 

me colocou foi a da catalogação e sistematização da recolha de 

imagens ou de objectos e as várias formas como esta questão é 

abordada pelo autor (apresentação de arquivos, vitrinas, bibliotecas, 

ficheiros, livros empilhados, etc.) A segunda, refere-se ao valor dos 

objectos enquanto significado e destaco a peça de escultura feita com 

vários metros de madeira. A terceira questão prende-se com uma certa 

revisitação da cultura pop e da sua crítica marxista. A última situação 

que destaco é a questão das sombras e da forma como as trabalha. 

Talvez seja o trabalho mais plástico ou mais conclusivo de uma teoria 

da imagem que aqui se apresenta.  

Da exposição de Val del Omar destaco as coisas que me 

parecerem interessantes neste momento: as várias colagens ópticas das 

quais fiz algumas fotos e destaco as peças “Matemática de Dios”, 

“Visión táctil”, “Color média”e mais outras duas ou três colagens que 

poderei dizer tratam da linguagem do pixel. 

É também muito importante a montagem que foi feita do estúdio de 

Val del Omar, onde se reproduziu ao detalhe o que seja um laboratório 

de artista com as suas diferentes experiências. Aí se mostra um pouco o 

arquivo e o seu laboratório. 

É possível ver num dos slides a projecção de grelhas sobre alguns 

manequins o que indicia a uma espécie de rendarização da forma, 

como se ela fosse feita em computador. Existem imensas experiências 

ópticas importantes realizadas com projectores, máquinas de filmar e 

todo o tipo de equipamento ligado ao cinema. Encontram-se muitas 

espirais para efeitos ópticos o que muito me fez lembrar Duchamp, 
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assim como muitas experiências com laser. Também me parece que 

utiliza luzes esteroscópicas.  

Março 2011 

1 

Exposição no Salão dos Reinos. Muito interessante, desde a 

organização das estantes e dos vídeos, passando pelas maquetas. 

Relação com o primeiro capítulo da tese sobre a questão dos arquivos 

dos ficheiros e das bibliotecas.  

2  

Trabalhei o dia todo sobretudo na catalogação de assuntos em atraso  

4  

Início do Seminário Internacional sobre Aby Warburg no 

Museu Reina Sofia. Dia todo no Museu. 

5 

Segundo dia de Seminário, dia todo no Museu. Ao final da 

manhã houve uma visita guiada da exposição com Didi-Huberman - 

muito interessante. 

7 

Comprei materiais para fazer uma maqueta do projecto do 'Metro' 

e do seu diagrama em 3D – comprei cartão maqueta duplo, kapaline, 

cartolina de furos, marcadores de mapas, papel milimétrico A2, cola, 

mas não sei ainda exactamente como fazer. 

Na livraria do Museu Reina Sofia comprei: o catálogo “Memórias y 

olvidos del archivo” e “Arte y archivo 1920-2010” de Anna Maria 

Guasch. 

8 

Comecei a fazer o diário de Março numa versão em PowerPoint mas 

penso que não me adapto muito bem ainda. Redacção do programa de 

Plásticos. 

12 

Vi as seguintes exposições: Galeria Soledad Lorenzo [José Maria 

Secilia] Crayon [Carlos Cruz-Diez], Circulo de Bellas Artes 

[Construtivismo Polaco]. Passei ainda na G. Joana Aizpuru e na G. 

Oliva Arauna 
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14 

Verifiquei que tenho que fazer novo ajuste bibliográfico com todas 

as coisas que consegui descobrir para fundamentar melhor toda a 

estrutura da tese.  

Saí ao final da tarde para comprar uns livros na Central do Reina e 

rever outra vez a exposição de Aby Warburg. Encontrei importantes 

indicações e saio da exposição com uma imensa vontade de pintar. 

Fiz um novo painel de livros em quadrícula, para colocar todas as 

novas descobertas e referências relativas a esta fase da tese.  

19 

Li o livro de James Elkins “Artists with PhDs”. Encontrei um 

texto sobre método bastante interessante. 

20 

A questão é esta: como medir o corpo? Como transpor as medidas do 

real para o representado? Como fazer a estrutura da figura?  

22 

Solicitei uma carta de recomendação para poder consultar na 

Galeria Guillermo de Osma os cadernos de desenhos de Maruja Mallo.  

Academia: entrega do prémio de desenho a Paula Rego. Da recepção 

destaco a seguinte cena: Paula Rego, cansada, sentou-se numa cadeira 

na sala grande e a Infanta Helena baixou-se e, encostando a cabeça à 

pintora, fez-se fotografar…. Estranha combinatória esta, a de uma 

Infanta sem trono prestando homenagem a uma artista no trono….  

23 

Acabei de ler o catálogo da exposição de desenhos de Torres 

Garcia. Encontro imensas afinidades entre ele e Aby Warburg nos 

temas que tratam - cultura mediterrânica/cultura primitiva misturada 

com uma certa religiosidade.  

A propósito da Fundação António Quadros, lembro-me de uma 

série de imagens e dos vários exercícios que aí fiz: composição com 

cartolinas, estudos de cor, estudo do estilo manuelino, estudo dos 

pioneiros de Design Moderno com A. Pevsner à cabeça, desenhos 

primitivos nas grutas do Alentejo. Para além de Aby Warburg, 

considero que Torres Garcia e António Quadros se podem relacionar 

por interesses comuns – mais um triângulo possível. Que têm de 

comum os três? Em primeiro lugar: Dürer; em segundo, a ideia da 

cultura clássica alicerçada na tradição mediterrânica; em terceiro lugar, 
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a convicção de que as artes primitivas e populares reflectem o mais 

profundo do ser humano e em quarto a ideia de que o homem está 

relacionado com as forças celestes e terrestres – fundamental o papel 

da astrologia. 

24 

Inauguração da exposição do Pedro Calapez na Galeria José Esteves 

de Oliveira 

26 

Fui ver as seguintes exposições:  

MaisterraValbuena com desenhos de infância de Antonio Ballester 

Moreno.  

Na Galeria Espacio Mínimo, Nono Bandera - desenhos toscos de 

esculturas clássicos (comprados no mercado da feira da ladra) 

manipulados com borracha e com desenhos novos e coloridos de 

figuras dos anos 50. É muito interessante este trabalho pelo conceito de 

colagem que pressupõe utilizando, no entanto, a pintura para realizar o 

seu próprio comentário à imagem. De salientar o desenho da cabeça do 

Laocoonte.  

E por fim, na galeria Helga Alvear, as obras de Ester Parterglas 

que são pinturas com colagens numa espécie de diagramas, tratando 

questões ambientais.   

27 

Estudei escultura e a questão da estrutura da figura humana. Fiz um 

pequeno ensaio a partir dos esquemas do livro la Sculpture, com arame 

de alumínio. 

28 

Trabalhei o dia sobre a paginação do tema dos 'modelos'. Está a ser 

desesperante porque a configuração do texto não resulta num 

documento homogéneo. 

ABRIL 11 

2 

Fui à Galeria Blanca Souto e a MaisterraValbuena ver as exposições 

integradas no projecto de 3 Bandas.  

Exposição do Julião Sarmento na Casa Encendida. Foi muito estranha a 

exposição - não tinha ninguém conhecido para um dia de inauguração. 

O texto do pequeno folheto da exposição é indizível. Penso que este 
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artista é o produto do início da era artista-comissário-público onde tudo 

é ainda muito rudimentar… 

3 

Leio o texto da exposição 3 Bandas da Blanca Soto que é sobre o 

retrato e uma certa proposta de o revisitar como género artístico na 

actualidade. Curiosa postura. 

Enquanto o lia ocorreu-me que a esta exposição - organizada a partir 

do conceito de artistas, galerias e comissários - falta ainda acrescentar 

o papel da investigação/ensino, uma vez que o mercado procura a 

inovação e novos produtos. Penso que era necessário realizar essa 

ponte de uma forma muito consistente. 

4 

Organizei no computador as pastas referentes à documentação que 

tenho investigado, relacionada com diários ou diagramas. Sublinho a 

opinião que sinto desde o início de que uma base de dados é 

fundamental, assim como a utilização de um método sistemático de 

indexação dos assuntos. 

5 

Tenho que ter um diário autónomo para os diagramas. Cada vez 

me surgem mais pensamentos nessa forma e penso que é 

absolutamente necessário começar a fazer esse registo sistemático no 

computador - vão neste sentido os estudos que fiz sobre Benjamin e 

sobre vários tipos de diagramas. Nessas investigações, tinha chegado a 

várias conclusões, entre elas a de que o PowerPoint se poderia utilizar 

como uma óptima ferramenta para a escrita de um diário, ideia essa 

posteriormente abandonada, uma vez que concluí que a melhor forma 

de escrever um diário seria directamente na base de dados.  

6 

Estive a reler o diário e a marcar por cores cada assunto.  

9 

Estudei possíveis formas de colocar imagem e texto numa só 

página aproximando isso da ideia de diagrama. Penso que se 

encontraram soluções em que o texto não se move. Esta possibilidade é 

muito animadora. 
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10 

Revejo os esquemas de ontem da paginação em sistema de 

diagrama gráfico. Penso que o exemplo que encontrei no metro de 

Lisboa é muito interessante: Mapa-Diagrama-Legendas/Instruções. 

12 

Tentei repaginar outra vez tudo a partir de outro ficheiro em 

Word. Verifico que o sistema é muito rígido e que não permite grande 

flexibilidade. As páginas são fixas e colocar mais folhas ao dado umas 

das outras é muito difícil e muito moroso. Decidi fazer a mesma tarefa 

que executei pela manhã, desta vez em PowerPoint. É muito mais 

flexível - permite fazer desenhos, recolocar as páginas, não 

desconfigura o já escrito e permite outra lógica. 

13 

Refiz algumas páginas do PowerPoint que fiz ontem recolocando os 

separadores com as novas medidas. Revejo o projecto do D. Sebastião, 

assim como o estudo que fiz sobre a base de dados. 

15 

Abertura do Congresso na FBAUL “ Artistas sobre as obras de 

outros”. 

22 

À tarde comecei a ler o catálogo Memorias y olvidos del archivo. 

Encontrei aqui alguns dos fundamentos teóricos relacionados com 

todas estas questões que me têm preocupado e que não estava a 

conseguir resolver sem este suporte teórico.     

23 

Li o livro Arte y archivo, 1920-2010 de Anna Maria Guasch. 

Livraria do Reina: «A Iconologia I e II» de Cesar Ripa a El lenguaje de 

los nuevos médios de comunicación de Lev Manovich [grande capítulo 

sobre bases de dados].  

24 

Encontrei uma indicação preciosa em Lev Manovich sobre a 

questão do arquivo relacionada com o Índice e naturalmente com 

Charles Pierce. Este conceito do Arquivo como Índice levou-me a 

repensar um ponto muito importante que considero não ter ainda 

resolvido sobre a questão do método Sophia e todas as relações que 

estabeleci para realizar a tese. A figura do Tetraktys (que surge como 

ideia de reunião de três sistemas triangulares) não está ainda totalmente 
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resolvida. Talvez com esta indicação consiga identificar com mais 

precisão o problema e encontrar as respostas que procuro. 

Por outro lado surgiu-me como conceito a desenvolver e a 

trabalhar a ideia de arquivo-casa/atelier …. de habitar o arquivo, viver 

no arquivo… Teria assim por um lado a ideia de arquivo, e por outro a 

do método sophia (ou lógica da arte) que seria a forma como estabeleci 

a minha narrativa. 

25 

Li a introdução e o Prólogo da "Iconologia I e II " de Cesar Ripa. 

É surpreendente o que encontrei de importante e penso que era 

daquelas leituras essenciais para compreender a questão do corpo 

semiótico. Destaco as questões polémicas da definição de Iconografia e 

de Iconologia segundo Ripa e depois segundo Panosfky, os problemas 

relacionados com a ciência da imagem, as questões da definição do que 

seja uma imagem e de como se constrói o seu significado. 

Esta leitura fez-me lembrar o "Atlas Menemosyne" de Warburg – 

imagens, alegorias, símbolos.  

26 

Fiz um digrama sobre o que penso faltar fazer ainda na base de 

dados e fotocopiei alguns quadros de Torres Garcia que se poderão 

utilizar como estrutura para a paginação. Considerei ainda que a base 

de dados deverá ter separadores para os vários itens. Estive também a 

tentar alterar paginação. 

Penso que a analogia Ripa/Torres Garcia relacionada ainda com a 

metodologia de trabalho de Nancy Espero poderá ser o início de uma 

resposta consistente à questão do corpo semiótico. O assunto assim 

colocado (Ripa/Torres Garcia/Nancy), além de expressar as três formas 

de representar o corpo humano – clássico/ construtivo/conceptual - 

expressam de uma forma lógica a codificação da representação do 

corpo humano na sua expressão. Fundamental recuperar a definição de 

imagem de Ripa: “….no podemos considerar como Imagenes, de 

acuerdo com nuestros propósitos, aquellas que no reproduzcan la 

forma del hombre”. [Ripa p. 46]   

O conceito de arquivo como Índice, baseado por sua vez no 

conceito de Charles Peirce, permite fundamentar na minha investigação 

a relação de todas as coisas aparentemente díspares em que tenho 

estado a trabalhar. 
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Inauguração da exposição de Joseph Kosuth na galeria Juana de 

Aizpuru - obras relacionadas com os livros e a leitura. Catálogos 

magníficos. Um sobre uma exposição no Louvre e outro sobre uma 

exposição em Itália. Os conceitos de muro e arquitectura como suporte 

de um texto e como seu significante….  

Na peça “Double Reading # 21” 1993 pode ler-se o seguinte texto: 

“ Se puzga la solidez de una narración por su capacidad para hacer que 

una cita evoque a outra. Cuando el pensamiento es capaz de penetrar 

en algunos de los recintos de la realidad, se oferece la oportunidad de 

penetrar en el seguiente, sin que sea ya necesaria la participación del 

sujecto. Este demuestra su relación con el objecto tan pronto como se 

materializan los otros objectos de su entorno. La luz que se proyecta 

sobre la idea selecionada hace que otras comiencen a evidenciarse ”. 

Theodor Adorno 

Fundamental para perceber o fio condutor e a melhor maneira de 

tecer o texto.  

27 

Li o livro de Lev Manovich “ El lengauje de los nuevos médios de 

comunicación”. Muito importante esta obra para poder assumir uma 

série de decisões que me pareciam insignificantes na altura mas que 

são, afinal de contas, essenciais no que respeita ao trabalho do arquivo 

e da base de dados. 

Fui à Faculdade de Filosofia da Complutense requisitar a 

tradução dos Quatro livros da simetria de Dürer e encontrei também 

uma curiosa obra de Charles Peirse intitulada Dedución, Indución y 

hipótesis.   

28 

Soledad Lorenzo, exposição de Jon Mikel Euba.   

MAIO 11 

4 

Reflexão: a relação entre o pensamento diagramático e a história 

de arte. A colagem, do meu ponto de vista, é a expressão plástica deste 

princípio. 

Podemos interpretar como colagens-diagramas os seguintes 

momentos: 

1- O Cubismo como um hipertexto [estruturalismo] 

a - Nas colagens de texto mais imagens 
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b - Na fase do cubismo analítico 

2-O Surrealismo e o seu conceito de colagem 

O princípio de colagem-montagem como um hipertexto [Sergei 

Eisenstein] 

11 

Escolha das fotografias para o projecto do D. Sebastião. 

É bastante interessante fazer este trabalho de escolha e selecção das 

fotografias - todas estas dúvidas e análises fazem parte do método de 

investigação da minha tese. 

Fiz uma análise detalhada da forma como estava organizada a 

minha classificação dos assuntos - por cores, formas e números, 

romanos ou árabes, e letras maiúsculas ou minúsculas. 

Cheguei à conclusão que o sistema que tenho é bastante abrangente, 

universal e simples de aplicar e que me permite não só trabalhar na tese 

como, de futuro, utilizar o material catalogado para outros 

trabalhos……  

Preciso rever o sistema de classificação dos livros, 

relancionando-o com a divisão do conhecimento proposta por C. 

Peirce. Como é que os três significados de Panofsky se podem 

relacionar com a questão dos arquivos? Como se pode trabalhar para a 

hipótese? Como é que tudo isto se relaciona com a lógica? De que 

forma tudo isto se poderá relacionar com uma semiótica do corpo?     

17 

Consegui fazer toda a marcação das cores no diário. 

Da releitura que fiz hoje do diário concluí da sua importância na 

investigação artística pelos seguintes motivos:  

- Permite, de uma forma sintética, uma reconstrução de todo o processo 

de investigação; 

- Permite encontrar na documentação (catalogada através da indexação 

das várias entradas com cores) um fio condutor da investigação que, 

por sua vez, permite construir/reconstruir narrativas mais complexas 

em segundas leituras. 

 - O diário pode, em última instância, ser entendido como um diagrama 

gigante espacio-temporal da base de dados que se construiu para a 

presente investigação. [Tron] 

Museu Reina Sofia, inauguração da exposição de James Castle. 

Fiquei impressionada pela simplicidade dos meios utilizados. Pareceu-
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me particularmente importante não só a simbologia utilizada, mas 

também a sistemática observação, a recolha/recompilação dos assuntos 

e a forma de os guardar e expor. 

Mais um autor com a lógica dos processos criativos próximos do 

arquivo e com a consequente forma narrativa de mostrar o vasto 

conjunto das imagens produzidas. 

20 

Comprei o vídeo: «Tron, o legado» e, ainda de Derrick Kerckhove, o 

livro “ A pele da cultura”. 

21 

Fui à Galeria Helga de Alvear ver a exposição de Isaac Julien, 

“Ten thousand waves”. A apresentação foi feita numa sala rectangular 

onde estavam colocados 12 ecrãs de vídeo, estando dois em cada parte 

do rectângulo menor, três em cada parte do rectângulo maior e dois no 

meio do rectângulo. A narrativa/sequência das imagens entre os vários 

televisores é feita com diferentes ritmos. Por vezes segue uma estrutura 

circular, outras vezes alternada ou cruzada. Também utiliza a imagem 

simétrica para produzir efeitos espelho em ecrãs que estão próximos. 

Isaac Julien utiliza uma estrutura narrativa clássica: contam-se várias 

histórias cruzadas, com os temas da moda, onde se utilizam muitos 

televisores. A técnica de montagem é semelhante à de um diaporama 

numa estrutura narrativa próxima do cubismo. Não vejo muita 

vantagem na utilização de ecrãs tão grandes, uma vez que não estão 

milimétricamente nas mesmas posições. Melhor seria que todas as 

paredes fossem um ecrã. Sinto que a montagem está um pouco estética 

de feira tecnológica.  

Destaco a relação que estabeleci desta narrativa com o trabalho 

de Aby Warburg e do seu atlas de imagens. Isaac Julien não traz nada 

de novo, apenas altera o tema do estudo para a actualidade. 

23 

Livraria do Reina: comprei o nº 2 CARTA (a revista do Museu 

Reina Sofia) assim como o catálogo da exposição de James Castle, 

autor que desconhecia mas que achei um exemplo muito interessante 

sobre a ideia de arquivo de artista. Ambas as publicações tratam da 

ideia de arquivo, exploram várias formas de arquivar e trabalham de 

algum modo as possíveis narrativas construídas a partir de um arquivo. 

Destaco os artigos na Carta nº 22 sobre a exposição “Fotografia 
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obrera”[ pp.70-74] (onde surge em destaque o autor Dziga Vertov) e o 

artigo sobre Russel intitulado: “ Como escrebí algunos libros mios” 

[pp.54-59]. 

24 

Tratei da catalogação das várias matérias recolhidas nos últimos 

dias. Tenho ainda muitas coisas em atraso, como a questão do viver em 

arquivo, da foto do D. Sebastião, etc….Cataloguei material em atraso 

de livros, textos e folhetos, e fiz o diagrama da base de dados em 

PowerPoint. 

Fui ver a exposição de Lygia Pape no Museu Reina Sofia. 

Existe nesta artista uma linha de trabalho absolutamente circunstancial 

e local relacionada com as problemáticas da arte brasileira do momento 

que se pode dividir em trabalho de intervenção social relacionado com 

a questão do manifesto antropofágico: depois uma linha de trabalho 

geométrica na sequência local do construtivismo e depois uma linha de 

trabalho que poderei classificar de código-linguagem quando a 

geometria se torna outra coisa. Ainda neste ponto poderemos incluir 

aquela que será a sua grande obra, a visão no espaço através de linhas – 

transparentes ou em fio dourado - de figuras geométricas. 

Surpreendente, esta exposição. 

25 

Termino o diagrama da base de dados e outros que tenho em 

atraso. 

É através deste sistemas modulares de vivência no ficheiro que se 

podem por sua vez entrar no conceito das proporções de muitas e 

variadas maneiras: através de breves referências culturais da história da 

arquitectura - Vitruvio, Palladio, Construtivistas russos, Le Corbusier, 

Oscar Nimayer, Bauhaus, etc – através da ergonomia, através da 

filosofia.  

28 

Investiguei alguns exemplos de bases de dados na net. A do Institut 

Paul Getty é um bom exemplo de simplicidade e eficácia. 

Curiosamente, a forma de paginação a que cheguei aproxima-se do 

sistema encontrado para escrever a tese no novo sistema. As coisas 

estão a tomar forma lenta mas segura. 
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29 

Vi o vídeo " O homem da câmara de filmar" de Dziga Vertov - já 

conhecia algumas imagens, mas não sabia de onde. O estudo desta obra 

relaciona-se com a questão da base de dados e existe nele alguma 

informação sobre esse assunto. Fez-me lembrar a obra "Passagens" de 

W. Benjamin, não só pela forma de captação das imagens, como pelos 

temas escolhidos e pela questão da montagem cinematográfica versus 

montagem de texto. Existem também analogias ficheiros/ligações 

telefónicas. 

30 

Comprei um livro sobre matemática e arte e o catálogo da 

exposição Princípio Potosí que considerei importante adquirir por 

várias razões: trata de temas coloniais e pós-coloniais relacionados com 

a produção de imagens, de arquivos e do contemporâneo.   

31 

Fiz pela manhã uns diagramas de algumas ideias sobre a teoria 

das proporções na sua diferença grega e romana, e esbocei a forma de 

relacionar o esquema de paginação com o sistema do Atlas que 

formulei, bem como da paginação da base de dados.  

O livro de matemática de Vicente Meavilla que comprei ontem, 

fornece-me importantes indicações sobre a forma como deverei 

organizar a disposição das imagens numa quadrícula. Para além dos 

teoremas pitagóricos que permitem diferentes combinações [pp. 34-40] 

existe ainda a possibilidade dos quadrados mágicos [pp.19-21]. É 

fundamental rever estas tabelas à luz das novas descobertas. Ontem, 

quando  regressava do Reina, tive a visão de que essa tabela deveria ser 

paginada de outra forma, mais próxima da que estou a fazer para a base 

de dados. Algo entre a base de dados e os novos sistemas gráficos dos 

telemóveis. 

JUNHO 11 

9 

O computador está estragado. O cursor salta cada vez mais. Azares 

informáticos. 

Exposição de Perejaume na Soledad Lorenzo. Conheci  

pessoalmente  Perejaume com quem já tinha contactado no início da 

minha estadia em Madrid a propósito do trabalho "Tres dibujos de 

Madrid una acción con Perejaume". 
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Sobre o seu trabalho, reflectir sobre:  

- Relação de Perejaume com Brossa, no referente à forma 

narrativa/discursiva da sua obra (por exemplo a utilização de 

metonímicas visuais, metáforas, etc.) 

- A utilização de relações de contraste: água-fogo. 

- A questão dos ex-votos: ver o seu significado na linguagem católica-

iconográfica assim como o seu processo de funcionamento (partes de 

um todo que se oferecem às divindades para sua protecção).  

A exposição está muito bem montada e relacionada, o trabalho está 

coerentemente apresentado em vídeo, fotografia, pintura e desenho e 

tudo faz um imenso sentido, exceptuando uma peça muito bonita que 

mistura desenho e fotografia e que está mal apresentada. Os 

desenhos/pinturas das árvores são muito bons e tem inclusivamente um 

desenho diagrama de árvore fabuloso.                      

11 

Vi o filme "Tron o legado". Conceptualmente não avança nada em 

relação ao filme anterior, mas em termos de efeitos visuais e digitais é 

bastante superior. Faz uma misturas bastante banais de Zen e novas 

tecnologias mas os efeitos de luz e o os avanços no guarda roupa são 

surpreendentes. Penso que visualmente o filme consegue passados uns 

anos expressar o que na altura por impossibilidades técnicas não se 

conseguiu fazer. 

Li o livro "Las matemáticas del Arte" de Vivente Meavilla e revi os 

apontamentos de "Historia de la Matemática" de Carl B. Boyer, 

relacionados com a o teorema de Pitágoras, o número de ouro, e a 

tetraktys. Repensei a obra de Lygia Pape a esta luz.  

12 

Revi o livro de Dürer, "Los cuatro libros da simetría..", e 

relacionei as tabelas de linhas de medidas do corpo com as 

experiências Pitagóricas das cordas e da sua proporcionalidade que li 

ontem no livro de Meavilla.  

Acaba de me surgir a ideia de que o corpo que coloquei na peça 

Píxel volumétrico deveria ser feito com luz... ou pelo menos pintado 

com tinta fosforescente. Essa seria uma possibilidade escultórica de 

fazer os meus objectos da luz... materialmente. 
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Encontrei também num artigo da revista Carta nº 2, na pp.42 uma 

importante referência ao fragmento do texto da Odisseia, onde Ulisses 

olha os astros para se orientar na sua viagem de barco. 

Tudo isto se relaciona por sua vez com Torres Garcia, pois é ele que 

reformula toda a questão das proporções de um ponto de vista moderno 

[ver desenho do catálogo da exposição de Guillermo de Osma pp.27] 

13 

Li o prólogo de Juan Martín Ruiz-Werner [pp.9-31] ao livro 

Dedución, indución e hipótesis de Charles Peirce. Ideias-chave:  

- A intenção fundamental de Peirce é instituir uma metodologia para a 

ciência. 

Faz uma análise lógica do conceito de investigação científica e a 

importância da indução. [pp.10] 

- A logicidade humana é a capacidade de obter inferências que é a 

última das nossas capacidades e que consiste numa arte que requer uma 

longa aprendizagem. [pp.12] 

- O raciocínio a que Peirce chama também "indagación" ou 

"investigação" é a arte de tirar inferências, isto é, a fonte de onde 

procede o nosso conhecimento da realidade. [pp.13.] 

- A dúvida é um estado de vacilação que nos deixa perplexos em 

relação ao que fazer e esperar...Esse esforço para passar de um estado a 

outro é o que consiste a investigação, ou seja o pensamento na sua 

acepção mais ampla .[pp.14] 

- Peirce distingue quatro métodos. [pp.16-18] 

- As hipóteses começam por ser meras interrogações e muitas delas não 

passam desta fase interrogativa inicial.  

- A ciência emprega três modalidades de raciocínio:a abdução, a 

dedução e a indução (a dedução não proporciona novos conhecimentos 

apenas serve para expor com mais nitidez e precisão o que já se sabe 

ou se conjectura... mas a fonte de onde procedem todas as premissas 

que fazem avançar a ciência é a abdução. [pp.22-23] 

Devo ainda ver e reler a Odisseia de Homero pois nela está 

descrito o episódio do cavalo de Tróia assim como a questão da leitura 

dos céus por Ulisses.  

22 

Iniciei o trabalho com o novo computador, tendo feito a cópia de 

todos os documentos do disco externo. Verifiquei que com a nova 
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versão oficial do FileMaker Pro 11 conseguia não só abrir o programa 

como também fazer as necessárias alterações sem problema.  

Inauguração da exposição na Galeria Juana de Aizpuru ,"...Y mi 

primera mirada 1970 ...". Foi muito interessante, gostei muito de 

algumas pinturas e mais uma vez apetece-me imenso começar a pintar. 

Tirei algumas fotos.  

23 

Estive a ver todas as fotografias e vídeos realizados com o 

telemóvel. Conclusões:  

- Que a base de dados é o trabalho prático do pensamento diagramático 

e que resume naturalmente o arquivo e o diário nos seu vários níveis. 

- Que as quase 3000 imagens que tenho no telemóvel (e que constituem 

uma parte do arquivo) permitem-me aplicar o método sophia de uma 

forma muito interessante, pois posso a partir dele estabelecer a 

hipótese, contar o percurso da investigação, mostrar os trabalhos 

práticos e a sua evolução, isto é, posso fazer um diagrama de imagens 

em vídeo que faça as necessárias relações com a matéria do texto - esta 

sim é verdadeiramente a obra em aberto..... 

24 

Visita guiada Museu Reina Sofia realizada por Joaquín Gallego. Não 

compareceu ninguém, pelo que tive uma aula de história de arte 

muitíssimo interessante. 

Destaco desta visita: o conceito de "objecto pintura" em Miró; o 

conceito de "objecto plástico" em Torres Garcia; a escultura e o 

conceito de vazio, de cheio/vazio ou positivo/negativo em Dali, assim 

como o conceito de "pintura-diagrama" realizado com colagens (estes 

ultimos conceitos encontram-se nalguns artistas surrealistas espanhóis). 

Depois da visita que durou cerca de hora e meia passei na La Central 

e comprei o catálogo "Los juguetes de las vanguardias", os livros "Le 

suprématisme. Le monde sans-object ou le repos éternel" de Kasimir 

Malévitch e "Escritos y entrevista 1972-2008"de Richard Serra e ainda 

um jogo Tatebanko com uma obra de Dalí para fazer de um quadro um 

pequeno objecto em três dimensões (conceito de obra planificada). 

25 

Reflecti sobre as bases de dados e chego à conclusão que tenho 

que fazer um projecto com uma forte apresentação gráfica pois este é o 

resultado prático do pensamento diagramático (que, naturalmente, tem 
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de conter em si a lógica da Tetraktrys). Fiz um pequeno diagrama que 

poderá sintetizar de melhor forma o que já está executado (ver diário 

de diagramas). São duas pirâmides em espelho a partir da base . A 

primeira tem como vértice o Diário ou Faneroi e a segunda o vértice é 

a base de dados. Em cada uma delas existem diagramas - no primeiro 

caso espácio-temporais ou de primeiro nível e no segundo caso de 

segundo e terceiro nível, isto é, contêm em si os processos lógicos 

(abdução) que levam ao estabelecimento da hipótese.[Questão a rever]. 

Li alguns textos do catálogo " Los juguetes de las vanguardias" - 

o do professor Juan Bordes intitulado " Jugando a construir la 

vanguardia: los juguetes comerciales en el siglo XIX derivados de los 

programas educativos" [pp.17-53] e o artigo "Los juguetes de Torres-

García. La desconstrucción del objecto" de Cecilia de Torres [pp. 264-

297]. São textos importantes, com referência a documentação 

contextualizada. É necessário voltar a estes textos para a questão do 

tema da construção. 

Por outro lado os livros de K. Malévitch e de R. Sierra seguem a 

mesma ideia, explorando a expressão adulta de uma determinada 

corrente de ensino infantil. 

JULHO 11 

1 

Tratei o dia todo da questão da base de dados e de como poderei 

optimizar o trabalho que tenho.  

2 

Pensei que deveria distinguir: o 'método Sophia' (o processo que é 

a lógica da arte) e a base de dados propriamente dita (que deveria ter 

um nome parecido com techné-sophia). Tenho que estudar esta questão 

do ponto de vista da linguística. 

Museu Reina Sofia. Vi as exposições quase todas muito 

superficialmente: revi a de James Castel que é fantástica e visitei pela 

primeira vez a de Elena Asíns, a de Yayoi Kusama assim como a de 

Leonor Antunes. Da primeira destaco o seu trabalho heterogéneo 

matemático, assim como os seus correspondentes ensaios volumétricos 

feitos em cartão e papel milimétrico e da segunda, o seu trabalho de 

desconstrução do espaço ocidental através do conceito de vazio, numa 

instalação fantástica com espelhos, água e luzes de várias cores - nota-

se um certo estado de delírio negativo resultante seguramente do efeito 
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das drogas, um efeito trip próximo da demência, que me perturbou 

imenso. Nunca tinha sentido uma sensação tão má numa exposição. A 

terceira exposição, achei absolutamente constrangedora: citação de 

Carl André no seu pior...uma representação muito fraca de Portugal. 

4 

A base de dados tem que se aproximar do meu processo criativo 

nos seus vários passos: tenho que conseguir identificar os 

procedimentos todos com exactidão bem como as várias acções que 

desenvolvo.  

5 

Recordei e revi o estudo inicial da utilização do sistema de 

catalogação das bibliotecas, o estudo do programa Bibliobase, as 

pesquisas no Medialab, na Faculdade de Informática e as aulas na 

Faculdade de Filologia, os contactos com os Professores de Múrcia da 

Faculdade da Informação, a sistemática procura em teóricos e artistas 

sobre a questão doa arquivos e dos ficheiros. Tudo isto tem sido feito a 

par com a estrutura artesanal que tenho vindo a desenvolver 

relativamente à base de dados. Com todo este processo, espero ter 

conseguido desmontar o sistema dominante nas Universidades e 

proposto por Umberto Eco. 

6 

Galeria Juana Aizpuru estudar a obra de Dora García e os desenhos 

diagramáticos que tinha visto no passado mês de Fevereiro no ARCO. 

Muito interessante o seu trabalho e a forma como esse projecto está 

desenvolvido. 

Síntese do projecto "Heartbeat". 1999: 

"Heartbeat es un proyecto complejo que comprende un proyecto para 

internet, textos, proyección de diapositivas, carteles, videos, música y 

instalación sonora. El proyecto se define como 'construcción de una 

ficción', y en efecto todos los elementos del proyecto construyen, 

matizan y hacen creíble de ficción siguiente:' en el futuro próximo y 

paralelo, los jóvenes y otros sectores sociales marginales desarrolan 

una nueva adicción: la de escuchar exclusivamente el sonido de su 

próprio coracón". El proyecto se divide en cuatro secciones: identidad, 

intimidad, adicción y locura".  

Neste projecto, destaco as colagens-diagramas: "Heartbeat (látido)" e 

"Oro mapa" (1999). 
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7 

Galeria Guillermo de Osma, Encontrei imenso material que me 

interessa e a que tenho que regressar para estudar melhor. Tem 

indicações preciosas sobre geometria, traçados geométricos e arte 

combinatória. É totalmente fascinante o que aí se encontra para estudar 

como pistas de análise da sua obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação Arte Abstracta : processos combinatórios 

Torres Garcia Maruja Mallo J. Oteiza 

- Brinquedos - Estudos combinatórios de cor, posições 

do corpo, rosto, raças. 

- Estudos das tizaras 

- Concepção do 

homem 

(desenhos) 

 

- Concepção do homem (desenhos) - Concepção do homem 

(desenhos) 

 

 

 

 

Conclusão : ver o que tem de Arquimedes/versus Euclides 

  

8 

Fui ao atelier do Escultor Julio Lopez Hernandez que me 

recebeu ao final da manhã. Pude apresentar-lhe o meu projecto de 
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estudo no atelier da Academia de San Fernando e explicar-lhe as 

minhas intenções, uma vez que quero ver oficializada a minha 

aprendizagem segundo normas clássicas dos processos de modelação 

da figura humana. Expressou algumas dúvidas, mas depois de ver o 

retrato do Nuno e de lhe explicar melhor o que se tratava telefonou 

para a Academia, falou com o Mestre Miguel Ângelo e ficou 

combinado eu falar com ele para depois se poderem oficializar 

devidamenteas coisas. 

Mostrou-me as suas obras. A técnica de fazer os olhos é fantástica. A 

representação da figura feminina denota alguma contenção, crispação, 

volúpia e duplicidade. As melhores representações serão da figura em 

leitura.  

No seu atelier estão expostas as figuras de Miguel Ângelo.  

Extrema precisão dos processos das medidas das figuras para 

ampliação das formas. 

Fui para a Galeria Guillermo de Osma continuar os meus 

estudos. Desta vez levei lápis de cor, caderno quadriculado A4, 

compasso e esquadro. Mas estranhamente tirar apontamentos nesta 

escala não tem muita lógica… 

Revi o dossier de argolas que tem os desenhos dos corpos, as 

combinatórias dos corpos, as combinatórias das cores, a painel das 

raças e muitas outras coisas. 

Revi ainda os dois pequenos cadernos de apontamentos manuscritos, 

assim como o caderno de desenhos pequeno de onde copiei o traçado 

do desenho de um olho. 

Estudei também, do bloco de desenho A4 grande, o estudo das 

proporções que é seguramente uma cópia síntese do livro de Matila C. 

Ghyka " El número de oro". 

Interessante ver como é realizado o processo criativo nas suas várias 

etapas. 

9 

Refiz uns desenhos geométricos retirados de uns desenhos de Maruja 

Mallo e revi alguns assuntos. 

12 

Reli o projecto de investigação para a RABASF e está muito 

mal estruturado ainda. Estão apontadas ideias apenas. É necessário 
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fazer ainda um grande estudo sobre esta questão, mas penso que o 

sentido do pedido que pretendo fazer deverá ser o que está já esboçado. 

No Metro tive a sensação dos Jardins que se bifurcam de Borges. 

Tinha imensas possibilidades de escolha: ir para Moncloa, para a 

Grand Via ou sair em Sol. Saí em Sol e, já subindo as escadas, decidi 

regressar e optar pelo percurso das prioridades da investigação. Refiro 

esta questão em detalhe porque ela naturalmente se relaciona com a 

questão de viver o arquivo e a base de dados, com a informação que 

circula entre trajectos e com as relações que é possível organizar entre 

os assuntos. 

Entrei em La Eriza e é como entrar num pequeno Gabinete de 

curiosidades Renascentista. Aí pude apresentar o projecto, colocar 

questões e hipóteses de realização do ficheiro-arquivo-base de dados: 

um mundo de hipóteses e de soluções a desenvolver. 

Chego à conclusão que, do ponto de vista escultórico, haveria que 

trabalhar plasticamente o conceito de ficheiro-arquivo-base de dados 

de outra forma.  

Fui à Academia de San Fernando, onde falei com o Mestre Miguel 

Angel para lhe perguntar da sua disponibilidade de poder aí continuar 

os meus estudos sobre escultura, desta vez no atelier. Aceitou. 

Tentei falar com Marina al Haro, mas não consegui de forma nenhuma.  

Fui para a G. Guillermo de Osma onde continuei os meus 

estudos sobre Maruja Mallo: estive a ver alguns textos relacionados 

com as proporções assim com a estudar traçados do corpo humano.  

O que me parece muito interessante é a relação possível de estabelecer 

entre os pequenos exercícios de composição combinatória matemática 

e a obra de Sol Lewit, que os antecipa naturalmente.  

13 

Repenso a investigação e parece-me que devo manter os 

arquivadores que tenho e neles resolver as pequenas questões em 

aberto: título, legendas interiores e a forma de fechar com a fita de cor. 

Falta ainda a questão do jogo dos ímanes que também não está 

resolvida. 

Poderei conceber um exemplar de luxo da tese ou conceber objectos 

que se aproximem dos conceitos a que cheguei, são decidi ainda. 
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Tirei alguns apontamentos fotográficos sobre o grafismo/infografia 

dos horários do metro relacionados com as várias linhas - penso se 

poderia aplicar ao índice da tese. 

Fui à Unión Bolsera para ver medidas, preços e outras 

possibilidades de caixas para colocar os ímanes e depois comprei, nos 

chineses, uma série de jogos geométricos de paciências que penso têm 

tudo a ver com os meus estudos de Marujja Mallo.  

14 

Imensas ideias. Relacionei estes jogos com: 

- os de Torres Garcia. 

- o que estou a estudar neste momento sobre Maruja Mallo na Galeria 

Guillermo de Osma. 

- os estudos de Roman. 

- Arquimedes e com o seu jogo STOMACHION. 

- Dürer e a matemática alemã. 

Fiz depois várias apontamentos fotográficos dos jogos e ao 

mesmo tempo misturei os jogos e o manequim de madeira. Relacionei 

depois os jogos com: 

- os exercícios de Oscar Schlemmer com a Bauhaüs. 

- fragmentos do corpo humano 

- os desenhos de Dürer das cabeças (mas também é possível com os 

seus desenhos da geometria, sólidos planificados). 

Penso que é aqui que reside o centro da questão, isto é, Dürer 

estabelece um princípio geométrico de construção da figura do ponto 

de vista das proporções, mas sobretudo estabelece um sistema 

combinatório infinito em torno da construção da figura humana que o 

aproxima de Arquimedes e da questão da quadratura do círculo. 

Por sua vez, este princípio aproxima-se também do jogo de 

Arquimedes Stomachion que, segundo as últimas descobertas 

matemáticas, é um princípio combinatório que entra na lógica dos 

números infinitamente grandes (lógica esta já presente em Dürer) – e 

tudo isto se relaciona com a minha base de dados e com o livro de 

Balzac a obra perfeita.... que são apenas linhas.... 

Penso na questão das possibilidades combinatórias infinitas que o 

sistema de Dürer permite e que se pode relacionar com Arquimedes, 

mais do que com Euclides.    
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Galeria Guillermo de Osma. Desta vez levei papel vegetal para 

poder realizar os traçados mais rapidamente. Fiz por cópia em caderno 

quadriculado três traçados do corpo humano a lápis e compasso e 

depois através de papel vegetal desenhei as composições das figuras. 

Esses traçados são no original executados em papel quadriculado, 

com os desenhos das figuras em papel castanho recortado e depois 

colados sobre diferentes composições geométricas. São exercícios 

combinatórios muito interessantes que antecipam muitas das coisas de 

SolWitt. 

Enquanto fazia estes desenhos (e porque existem umas 

composições em que as figuras são colocadas de forma aparentemente 

circular e simétrica), lembrei-me novamente dos desenhos da figura 

humana da cerâmica grega e da importância que devo, num futuro 

próximo, atribuir-lhes. 

15 

Sobre o projecto do vídeo 'Metro', tenho pensado que se trata 

sobretudo de sequências de imagens do meu arquivo de investigação. 

Lembrei-me que esse vídeo poderia aproximar-se da animação de 

páginas escritas numa sequência próxima do hipertexto ou do que se 

passa numa página de computador.... o que quereria dizer que a 

sequência do vídeo poderia ser a sequência do projecto de escrita da 

investigação. Digamos que poderia ter assim o circuito: texto, imagem, 

vídeo e base de dados.  

Neste momento é preciso executar: a planta da casa, a casa como 

arquivo e a animação da figura dentro da casa. Tem ainda que se 

reorganizar o percurso na cidade através da planta de Madrid. Este 

percurso permite reconstruir um mapa de pontos, que são ainda o 

arquivo numa dimensão da cidade. A partir daqui, faz-se o desenho ou 

diagrama dos vários locais onde se realizou a investigação - Madrid ou 

Lisboa- a partir dos pontos obtidos. Com estes mapas é possível fazer 

uma infografia do percurso da pesquisa, semelhante aos desenhos das 

redes das estações de metro. Esta analogia do conceito de metro (ou de 

rede) e das relações que entre eles se estabelecem poderá ser melhor 

ilustrada através do video " Tron" para as questões das novas 

tecnologias. Por sua vez, o vídeo " Nome da Rosa" exemplifica de 

forma exemplar a luta entre a preservação-construção do conhecimento 

ao longo dos tempos. 
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Encomendei as caixas para os ímanes. Escolhi uma forma quadrada 

em dourado para colocar as peças. Mas penso que deveria repensar as 

dimensões da caixa. 

16 

Tentei encomendar o jogo Stomachion. Comprei outro jogo 

composto por triângulos numa longa tira.  

Comprei o livro sobre Josep M. Sert intitulado "El archivo 

fotográfico del modelo". 

Fui à Galeria Espacio Mínimo ver a exposição de Larissa Bates. É 

um trabalho muito interessante pois utiliza ao mesmo tempo aguarela e 

folha de ouro. Faz uma apropriação das pinturas orientais (não tenho 

conhecimento para distinguir se são chinesas, coreanas, etc.) e coloca 

nelas figuras contemporâneas. Faz o mesmo com paisagens românticas, 

onde figuras de luta se destacam, por contraste, destes cenários. 

Poderia dizer-se que é uma pintura com a lógica interna da colagem 

mas feita sempre em termos de pintura, pelo que os contrastes são de 

narrativa. 

Este trabalho fez-me lembrar a minha colagem do Laocoonte na 

Amazónia assim como a colagem que tenho do Laocoonte com uma 

figura geométrica.  

Pensei: 

- em Kant e no conceito de sublime matemático, na teoria das 

proporções e no conceito de número.  

- em como poderia melhorar essas colagens com as coisas que tinha 

entretanto descoberto  

- poder refazer estas colagens agora com outro tipo de imagens.  

- nos desenhos que tenho de G. Fréderich sobre árvores e que poderia 

talvez utilizar. 

18 

Fiz fotocópias ampliadas da minha colagem do Laocoonte com 

estante e resultou bastante interessante para o conceito de sublime 

matemático. Acho que foi formalmente um avanço enorme. 

Fiz também um novo diagrama que pudesse clarificar melhor estas 

ideias e ao qual dei o título "para uma teoria da emissão a partir de 

uma teoria da informação".  

Estive a estudar geometria: o traçado de Stomachion, assim como 

o teorema de Pitágoras e algumas interpretações da sua construção por 
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matemáticos árabes e indianos. Há qualquer coisa nas várias 

possibilidades combinatórias destes traçados geométricos que me faz 

lembrar as tabelas dos números mágicos e estas, por sua vez, remetem-

me para a gravura da Melancolia de Dürer, para um desenho de Paul 

Thek feito a partir dessa gravura e tudo isto se relaciona  por sua vez 

com Warburg. A pensar e repensar. 

20 

Fui à Union Bolsera buscar as caixas quadradas douradas para 

colocar os ímanes. 

Fui depois à loja da Caixa Forum ver se tinham o Stomachion. 

Nada. E ao Museu Thyssen, mas a loja grande já estava fechada. 

Inglório. 

Comprei bilhetes para a exposição de António Lopes e vi os 

catálogos. Destaco deles uns desenhos da Rainha Sofia e das infantas 

feito em quadrícula e graduados de uma forma estranha, por blocos. 

Possivelmente para que numa grande ampliação pudessem ser 

colocados esses fragmentos, uma fez que esse processo é utilizado nas 

esculturas.       

21 

Penso sobre o Stomachion e o princípio construtivo da figura 

humana desenvolvido por Dürer. Ambos têm um princípio 

combinatório que permite um número muito grande de soluções. Resta-

me saber como é que esta questão se relaciona com as proporções, ou 

melhor, o que quererá realmente dizer «a quadratura do círculo»? 

Tenho mais uma vez a intuição de que a questão fundamental das 

proporções está em Arquimedes e não em Euclides. 

Estive a estudar Euclides pela versão de Oliver Byrne e a ver no 

livro do Prof. Juan Bordes "La infância de las vanguardias" o que diz 

sobre Arquimedes – muito pouco. 

No pequeno livro de apoio a esta edição encontrei algumas 

confirmações de leitura: deverei ver com mais atenção La medida de 

Dürer, a fenomenologia por causa da percepção, da intuição e da 

demonstração dos teoremas, assim como a questão da linguagem. 

Algumas referências sobre este assunto são Wagner e Goethe. 

22 

Estive a rever o traçado do Stomachion, assim como alguns 

apontamentos sobre Arquimedes. Depois continuei com Euclides e 
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estudei as duas edições que tenho: uma tradução em espanhol que 

trouxe do Escorial e a de Oliver Byrne, ilustrada. Verifiquei assim que 

a parte mais importante é o livro V que trata das proporções. Fiz um 

breve estudo comparativo das duas edições, conferi matérias e fiz 

anotações sobre as partes coincidentes e as partes em falta - as 

definições de proporção e de analogia são as mais polémicas. 

Estive ainda a ver os jogos de símbolos que comprei para ver como os 

poderia utilizar neste estudo... e tudo isto me leva, de novo e 

naturalmente, até Dürer… 

Penso que a resposta à questão da especificidade da teoria das 

proporções ibérica se deve resumir a Torres Garcia e Maruja Mallo 

(porque desenvolvem na sua obra os conceito de Dürer) e seus 

discípulos. Para o contexto histórico, o trabalho de Warburg-Panofsy. 

Terminaria a investigação com a referência à obra Picatrix.    

 

23 

Estudei Peirce e a questão da diferença entre dedução, indução e 

hipótese. 

Museu Thyssen para avaliar a compra do catálogo de desenhos do 

António Lopes, mas infelizmente a impressão dos desenhos é bastante 

má e os detalhes que necessitava sobre a metodologia de medir são 

pouco explícitos. Também os desenhos de ampliação da Reina Sofia e 

das Infantas não são suficientemente importantes para justificarem a 

compra do catálogo. Falta corpo teórico em toda aquela obra pelo que 

virtuosismo tecnológico não é questionável, além de que existe um tom 

mórbido naquela pintura que me repugna: desde alguns detalhes de 

pintura de carne, a certos cenários e pontos de vista que posso resumir 

como o peso da Inquisição na representação do corpo humano na arte 

espanhola. Neste autor é ainda possível identificar na patina das peças 

e na escolha da madeira policromada assim como no detalhe dos olhos 

nas esculturas - o que é de um profundo mau gosto.       

25 

Continuação do estudo de ontem. Fiz também traçados geométricos 

a partir de Euclides na versão da tradução espanhola de 1774 e da 

versão de Oliver Byrne. 
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Dúvida: como é que o teorema de Pitágoras se relaciona com a "secção 

de ouro"? A relação desta matéria é feita por um comentário de Kepler 

em [pp. 81, Carl Boyer,2003] 

"La geometría tiene dos grandes tesoros: uno de ellos es el Teorema 

de Pitágoras; el otro, la división de un segmento en media  y extrema 

razón: El primero lo podemos comparar a una medida de oro; el 

segundo lo podríamos considerar como una preciosa joya" 

 Estive todo o dia com traçados geométricos feitos a partir de Euclides 

que são naturalmente muito diferentes de outros que tenho encontrado.  

26 

Neste momento tenho os seguintes conceitos básicos para as 

proporções: 

- Michel Serres: o conceito de analogia» 

- Carl Boye: a história da matemática» conceito proporcional de 

Babilónia: estudos dos pitagóricos/ tetratis: Euclides: Arquimedes: os 

quadros mágico de Dürer. 

- O caso de Dürer» proporções/ Melancolia 

- O caso do Picatrix/ Warburg  

Terminei as duas maquetas que fiz dos traçados genéticos de 

Euclides: proposição XLVII do livro I e a proposição XI do livro II. 

Falta fazer o traçado do pentágono que é a proposição XI do livro IV. 

27 

Comprei as imagens em 3D de Cristo na cruz e outra com duas 

imagens - uma da Nª Senhora e outra de Cristo.  

Tratei ainda da questão do Stomachion e da possibilidade de este 

poder ser feito em cartão madeira. Comprei o jogo de Malevich. 

Museu del Prado, vi Diadúdemo, o quadro Arquimedes de 

Ribera. 

Comprei novas imagens de Cristo para um novo projecto que poderei 

intitular "Para uma nova teoria da imagem". 

28 

Ver Satiricon, de Fellini. Fui ao Museu Reina Sofia rever umas 

obras de Ligia Pape que necessitava estudar melhor e que se 

relacionam com o estudo geométrico que efectuei esta semana. 

29 

Fiz em cartão o Stomachion com uma pequena caixinha de suporte. 
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AGOSTO 11 

1 

Tentei encontrar o filme Satiricon, de Fellini, mas com o início das 

férias está tudo fechado. Ficou o assunto para Setembro. 

Comprei 10 jogos com formas geométricas nos chineses. 

Experimentei pintar as formas. Tenho apenas acrílico, mas não 

resultou. Procurei e orçamentei outro tipo de tintas. Experimentei lixar 

e resultou, consegui tirar a tinta.  

2 

Fui comprar os materiais para pintar os triângulos: tapa poros 

madeira, pincel e lixa.  

Iniciei a experiencia da pintura num único triângulo, tarefa que foi feita 

ao longo de todo o dia para se darem várias camadas, lixar e esperar os 

tempos regulamentares.  

4 

Analisei o dossier da base de dados e iniciei a pintura dos 9 

triângulos que faltavam. 

Cheguei à conclusão de que a questão central: «Como deverá 

ser uma tese teórico-prática em Artes Plásticas?» se pode resumir do 

seguinte modo: «Como deverão ser apresentados e visualizados os 

dados de uma investigação com estas características?» 

A minha tese tenta dar resposta a esta complexa questão 

reflectindo sobre, a recolha dos dados (ficheiro-arquivo), a sua 

organização e compilação (base de dados), a estrutura formal do texto e 

da imagem (hipertexto) e os ensaios práticos específicos das práticas 

artísticas (modelos de arte).Neste contexto, a expressão "Modelos de 

Arte" deverá ser cuidadosamente definida para poder expressar de uma 

forma precisa o que deverá ser entendido como investigação em arte e 

permitir assim distingui-la da produção artística que tem apenas como 

objectivo o mercado da arte. 

5 

Tomei nota em desenho das possibilidades da execução do 

traçado geométrico do pentágono regular e de como surge dele a 

medida dourada. Penso que o poderei fazer com cartolina, arame e/ou 

gaze e assim executar o traçado com fios de várias cores. 
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Fiz em desenho um pequeno apontamento para as sequências do 

traçado geométrico da construção do pentágono regular a partir de 

Euclides.  

6 

Coloca-se agora a questão: qual o jogo que deverá melhor 

expressar a minha investgigação, tendo ela como estrutura uma base de 

dados? De que forma deveriam surgir as combinações do dados? 

Tenho pensado inúmeras coisas desde o jogo de dados, à batalha naval, 

passando pelos jogos de palavras cruzadas. No entanto, o Stomachion 

parece-me, neste momento, ser o mais apropriado porque é um jogo de 

combinatórias que possibilita o conceito de números grandes.  

7 

Terminei finalmente a parte gráfica da base de dados. Faltam 

ainda acertar medidas, grafia e também a parte conceptual da própria 

base de dados, mas é já possível começar a trabalhar com ela como 

está.  

Pensei bastante sobre as conclusões a que cheguei ontem sobre a base 

de dados e o nome se "STOMACHION" parece-me adequado. 

 

8 

As perguntas a que tenho que responder neste momento são: 

- Poderá uma tese de doutoramento ter a forma de um diálogo?  

(como os Platónicos ou o tratado de Francisco de Hollanda?) 

- O que é o 'Método Sophia' ? Como é que ele se relaciona com a 

Tetraktys piramidal e como é que ambas se relacionam com a teoria 

das proporções? 

- O que é a lógica da arte? 

- O que são os modelos de arte? 

- Porque é que a base de dados se deverá chamar Stomachion? 

- O que é que o Picatrix tem a ver com a teoria das proporções e com a 

especificidade ibérica?  

9 

Revi todas as pastas de «escrita-pós» e fico assombrada com o 

imenso trabalho que tenho desenvolvido. 

Comprei a cor que me faltava (o verde) para acabar de pintar os 

triângulos e acabei de pintar os triângulos nas cores todas. Não gosto 

do mangenta nem do cyan.   
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10 

Falta-me fazer o traçado do pentágono, acabar de pintar os 

triângulos e terminar a parte gráfica e conceptual da base de dados.  

Fui comprar novas tintas - azul e mangenta - pois os que tinha 

comprado não correspondem às cores que pretendo. No entanto, as 

novas cores também não são o que pretendo. 

Fui à Caixa Forum ver a exposição de Teotihuacan ciudad de 

los dioses. O que naturalmente me chamou a atenção foi a questão da 

geometria, da utilização dos triângulos, das cores e de como as formas 

eram a simbologia de uma cosmovisão. Destaco por isso alguns 

traçados geométricos e a composição, umas pequenas figuras 

geométricas em barro muito sintéticas e que resumiam a figura 

feminina no seu quotidiano, a mestria do trabalho da cerâmica e as 

várias técnicas empregues. O jogo da pelota, o culto da serpente e do 

jaguar. 

Mas o mais interessante foi a legenda que acompanhava algumas 

máscaras onde se dizia (tradução livre): "...a maior parte eram 

concebidas a partir do mesmo modelo, um triângulo isósceles invertido 

com a ponta inferior truncada ...." Relacionei estas máscaras com as 

pinturas de Marujja Mallo. 

Estudei a obra de Miquel Mont, Azul,blanco,rojo, amarilo de 

1997.Tem uma legenda muito curiosa assim como uma solução técnica 

da aplicação de tintas na parte lateral muito interessante. Esta obra, que 

já vi imensas vezes, chamou-me hoje particularmente a atenção pelo 

facto de estar pintada com estas cores. E a legenda é:  

AZUL (blanco, rojo, blanco, amarillo, blanco) 

BLANCO (rojo, blanco, amarillo, blanco, azul) 

ROJO (blanco, amarillo, blanco, azul, blanco)  

AMARILLO (blanco, azul, blanco, rojo, blanco). 

Estive a lixar e a pintar todos os triângulos. São dez. Cinco brancos e 

os outros, um da casa dor - azul, mangenta, amarelo, verde, preto. 

Ficaram prontos, mas penso que seria de pintar outra demão. 

Enquanto jantava e via a dupla sombra do meu copo de pé alto 

projectado no plano da mesa e na parede, pensei no mistério dos 

traçados geométricos gregos desenhados na areia. Estas sombras 

fizeram-me pensar no seguinte: como é que os gregos desenhavam os 

traçados na areia? Como é que se utilizavam as linhas para o fazer? 
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Como é que a luz do sol intervinha nesse processo? Se o ponto de luz 

era móvel e o traçado era também móvel, o único mistério dos traçados 

seria o do duplo traçado geométrico - linhas de sombra de projecção 

que, numa determinada hora do mês, deveria fazer uma combinação 

particular, como a do arco-íris... Por outro lado esta questão dos 

traçados geométricos efectuados com a posição do sol é assunto muito 

querido da arquitectura: lembro aqui a questão das rosáceas das 

catedrais que seguem também este princípio, assim como os rituais dos 

Templários, etc. Faltam-me os conhecimentos básicos de astronomia 

ou astrologia antiga para conseguir entender este complexo problema – 

a determinação do movimento do sol e da projecção das sombras para a 

estruturação do conceito do universo ou cosmovisão.  

Só Warburg consegue de forma surpreendente recuperar o fio 

condutor desta tradição milenar. 

11 

Com estes quase dois meses que estou aqui a estudar em que 

revi muitas coisas e estudei muitas outras que ainda me falta estudar, 

sou levada a concluir o seguinte: 

a) Que a teoria das proporções se pode resumir objectivamente a 

alguns traçados geométricos - o resto da matéria é especulação 

esotérica de sociedades secretas sobre sociedades secretas. 

b) Que a teoria das por proporções é também uma possibilidade 

combinatória infinita - daí poder ser aplicada a várias disciplinas e a 

várias artes. 

c) Que a teoria das proporções, na sua origem clássica, é uma 

cosmovisão. 

12 

Para as maquetas 3D dos 'diagramas em rede II ', encontrei elásticos 

de cores com vários tamanhos. Os pregos são bastante altos o que me 

obriga a ter uma base muito mais grossa para poder colocá-los, uma 

base que suporte a pressão dos elásticos. 

Estive também a fazer a experiencia de marcar uma corda com nós 

para fazer formas geométricas. Penso que só assim se compreende a 

geometria grega que seria feita através de cordas com nós e estacas em 

areia onde o sol e a projecção das sombras seria um elemento 

fundamental. Procurei na internet alguns elementos que pudessem 

ajudar-me a fundamentar este ponto e encontrei alguns artigos. 
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13 

Fui ao Museu do Prado comprar uma imagem com um Cristo de El 

Greco que me parece mais adequado para o projecto da "nova teoria da 

imagem", mas não havia.  

Vi as exposições de El joven Ribera e Roma naturaleza e ideal. 

Em relação ao primeiro, destaco o tratamento do corpo de Cristo e a 

popularização das imagens iconográficas (mas os ambientes são 

profundamente tenebrosos e mesmo os pontos de luz são doentios). No 

que respeita ao segundo, Roma naturaleza e ideal, destaco as várias 

pinturas de paisagens com barcos e figuras clássicas que recriam cenas 

da literatura - um quadro de Jean Lemaire Eremita orando entre ruínas 

clássicas e os vários quadros de Nicolas Poussin que neste momento se 

me apresentaram como uma grande revelação. Interessante esta 

exposição.     

14 

Fiz apontamentos fotográficos das coisas que executei a semana 

passada e um problema no computador fez-me perder imenso tempo. 

16 

Estudei um livro de Leite de Vasconcelos sobre o Pentalfa. 

18 

Prossegui com a revisão e organização das pastas tendo feito um 

índice mais definitivo. Este conjunto de dez pastas reflecte o estudo 

desenvolvido ao longo deste ano, referente aos aspectos mais difíceis e 

mais complexos da investigação. 

Ao fim da tarde saí para ver as Jornadas Mundiais da Juventude 

que este ano decorre em Madrid. É um espectáculo sociológico 

inimaginável. É preciso sentir a pulsão e a energia no local para se 

poder entender o poder da Igreja Católica Apostólica Romana assim 

como o mistério da fé. Curiosamente, este é o verdadeiro local para se 

compreender a teoria das proporções e com ela a teoria das imagens. 

Gostaria de referir alguns aspectos relacionados com o marketing e os 

produtos de venda da JMJ, que vão desde as t-shirts com várias cores e 

desenhos, aos leques, passando pelo guia do peregrino, folhetos, vídeos 

promocionais e logística de apoio. 

Durante os momentos em que estive a aguardar a chegada do Papa a 

Cibeles, pensei que a Igreja teve necessidade de regulamentar a 

representação das imagens segundo um manual e a Iconografia de 
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Cesar Ripa poderá ser assim entendida. Verifica-se a adopção de novas 

formas de comunicação da Igreja, mas o que se poderá concluir é que a 

Igreja perdeu o domínio do poder da Imagem e os modelos que segue 

são cópias de outros fenómenos de massas, mas fá-lo sem inovação 

nem criatividade. Penso que a Igreja deveria chamar a si, tal como o 

fez noutras épocas, os melhores artistas para fazerem esta passagem de 

uma forma mais eficaz, inovadora e estética.   

Ao que se assiste neste momento em Madrid é à eterna guerra entre 

católicos e laicos, desta vez na sua versão contemporânea: guerrilha de 

rua e luta na internet. Para se poder entender de outra forma o que 

pretendo referir, gostaria de relacionar as JMJ e a manifestação laica 

promovida pelo 15 M com o filme de Umberto Eco o Nome da Rosa e 

alguns dos últimos painéis do Atlas de Aby Warburg onde o mesmo 

problema se expressa desta vez com argumentos eruditos: a guerra das 

imagens. 

21 

Revi as coisas que tinha feito estes dias referente a maquetas, 

bibliografia, base de dados e lista das tarefas ainda a executar. 

Assistimos nestes dias em Madrid a uma autêntica declaração de 

intenções da igreja quanto à sua estratégia de passar a sua mensagem 

cristã para e no mundo actual – de novo em acção uma guerra de 

imagens, desta vez visível no Sol (com as manifestações anti-Papa), na 

pirataria informática, nas páginas oficiais da JMJ e até nas próprias 

redes sociais. 

A Igreja, especialista em espectáculos de rua, moveu, durante cerca de 

duas semanas, 2 milhões de pessoas através de uma cidade e de um 

país, mostrando assim ao mundo que a guerra das imagens continua - 

desta vez de outra forma. 

E se o Estado até agora tinha mostrado, de uma forma mais ou menos 

evidente, a sua tolerância face a um grupo de indignados acampados 

(que, de uma forma organizada e sistemática, fazia uma crítica 

construtiva ao sistema), com a proximidade da visita do Papa e toda a 

polícia de segurança necessária para realizar este acontecimento 

tornou-se necessário tomar medidas diferentes em relação a este grupo. 

Era necessário saber quem eram, a quem estava ligados e como 

actuavam. Do meu ponto de vista, a polícia forçou estes movimentos 

anti-Papa a tornarem-se visíveis, a mostrarem as suas actuações 
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obrigando-os a deslocarem-se para a Plaza del Sol onde um forte 

aparato policial os esperava com ordens a identificar os cabecilhas – 

por isso as prisões que houve foram motivadas por falta de 

identificação. Estavam cumpridos os objectivos: preparar o dossier 

anti-sistema identificando os seus líderes. Até neste ponto a segurança 

do Papa deu carta aos Espanhóis, uma vez que o Estado tinha perdido o 

domínio da situação - pathosforme contemporânea da contínua e 

continuada guerra das imagens.  

O que de facto aconteceu em Madrid nestes dias foi uma guerra de 

imagens: Cesar Ripa versus redes sociais. 

22 

O que pensei ontem poderia intitular-se assim : "A visita do Papa 

a Madrid, a JMJ e a nova teoria da Imagem da Igreja católica".  

23 

Revi do arquivo as caixas nº 1 e 2 e a documentação recolhida 

sobre catalogação, normas bibliográficas, diário e aspectos estruturais 

da invetsigação. 

Estudei ainda vários aspectos das JMJ e da visita do Papa Bento XVI 

na imprensa e na net, relacionados com o meu projecto da nova teoria 

da imagem. 

Repenso e revejo materiais.  

A expressão «visualização de dados» resume e descreve, de forma 

admirável, o conceito que tenho vindo a conceber/desenvolver e os 

vários níveis de resposta possíveis.  

(Este assunto deverá ser considerado como metodologia). 

24 

De novo os desenhos geométricos. Acredito que só há uma forma 

de os conceber: devem ser feitos na areia, à luz do sol, com cordas 

marcadas com nós e utilizando estacas. Só assim, e através do jogo das 

sombras, é possível compreender os vários tipos de demonstração das 

construções geométricas. (Este princípio deve ser aplicado num 

pequeno vídeo experimental a fazer). 

Sou da opinião que o segredo destas construções geométricas no 

«arenário» deveriam ter como base o conhecimento astrológico 

existente de que a determinada hora, dia e mês do ano as projecções da 

sombra realizavam um determinado efeito.  

[Penso que é através deste método que se determinou o raio da terra] 
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Este princípio poderia ter fundamentado a concepção do macrocosmos 

«o que está em cima é igual ao que está em baixo» 

25 

Estive todo o dia a analisar e a rever no computador as pastas 

referentes à «escrita-pós», sobretudo no que respeita às experiências de 

paginação que fui desenvolvendo ao longo destes meses. Fiz uma 

contagem por alto do número de pastas existentes sobre esse assunto, 

sem contar cada documento individual, e são cerca de 160 pastas!  

Só por esta breve experiência é possível verificar a 

importância e a necessidade extrema de uma base de dados mesmo 

para os assuntos mais básicos, uma vez que a informação é muita e 

diversificada e que, a ser organizada manualmente, muita dessa 

informação definitivamente se perderá.  

Precisei, por isso, de fazer um índice das pastas (com indicação dos 

conteúdos), imprimir os resultados obtidos, catalogá-los e fazer pastas 

físicas para arquivar este trabalho. Analisei ainda as pastas referentes à 

bibliografia geral, aos diários e aos diagramas para fazer o ponto da 

situação. 

26 

Tenho estado a rever todos os meus documentos e pastas e só hoje 

me apercebi bem da evolução do estudo do processo de paginação. 

Este processo de reflexão sobre o novo método ou sistema de abordar 

uma investigação académica em práticas artísticas poderá representar-

se do seguinte modo: 
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Estes foram os principais autores que me ajudaram a dar forma física e 

conceptual à investigação, mas a eles se juntam ainda as obras de 

alguns artistas e escritores que, com os seus depoimentos e 

metodologias, consolidaram as minhas ideias de uma forma definitiva. 

Para nomear apenas alguns refiro: Matt Mulican, Roy Lichtenstein, 

Torres Garcia, David Lynch, Carl Jung, Balzac, Stefan Zweig, entre 

muitos outros. 

28 

Hoje consegui perceber a importância de Almada Negreiros em 

Espanha. Teria conhecido Torres Garcia aquando da sua estadia em 

Madrid? Remeteram-me para o "Dicionário de la vanguardias en 

España" de Juan Manuel Bonet onde pude realmente encontrar todas as 

relações que pretendia. É de facto, possível que tal tenha acontecido, 

uma vez que ambos expõem na Galeria La Daumau, em Barcelona.  

 

29 

Estive a estudar a questão de Almada Negreiros, a sua vida em 

Madrid, os círculos literários que frequentou, onde expõs e que obras 

produziu. Como é natural e evidente, só podia mesmo ter conhecido 

Torres Garcia - aliás um dos auto-retrato de Almada em muito se 

assemelha às geometrias de Torres Garcia.  

Reli os livros de Lima de Freitas "Almada e o Número", "Pintar o 7" e 

as "Mitogeometrias" de Carlos Calvet. 

Fico com a sensação de que a obra de Almada está totalmente filtrada 

por Lima de Freitas que é um autor que esteticamente nada tem a ver 

com Almada. No livro que escreveu sobre Almada, Lima de Freitas 

assume mais protagonismo do que o assunto que está a estudar.  

U.ECO 

C.PEIRCE 

ABY WARBURG 
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Tenho ainda que ver os depoimentos sobre este assunto de José- 

Augusto França e de Ernesto de Sousa.   

Li de Ernst Cassirer Las ciencias de la cultura e consultei de 

novo a obra Saturno e melancolia de Panofky y Fritz Saxl sobre 

Picatrix.  

Vi ainda alguns traçados geométricos de Juan de Arfe, relacionados 

também com a teoria das proporções.  

30 

Revejo e repenso avanços, esclarecimentos e dúvidas 

Ainda não sei ainda se o tema das metodologias deveria ser escrito 

na versão definitiva em Word ou em PowerPoint. O único argumento 

que tenho para que deva ser em Word é pela questão da colocação na 

internet. Os artistas produzem imagens... e os textos que produzem 

referem-se às imagens, tratam de imagens…por isso me parece que 

também os textos deveriam ser imagens. Será? 

Reli alguns fragmentos de "Almada e o Número" e destaco alguns 

assuntos a reter: 

- Dois auto-retratos de Almada em que ambos surgem com "olhos", 

possível relação a VER. 

- Cinco pinturas de série relação 9/10, de 1957.  

Estas pinturas estranhamente fazem lembrar algumas obras de 

Palazuelo assim como a " unidade Malévick" de Oteiza. 

[Consultar o conceito de Número em Palazuelo, que o considera como 

Logos.] 

- Traçado geométrico do pentágono, pentagrama e triângulo de 

Pitágoras 

- O conceito de lógica imaginativa defendido por Paul Valéry  

- As referências em Platão, sobre o método de relacionar diferentes 

classes de fenómenos e o conceito de número. 

- A importância de Homero 

- A relação deste assunto com a ciência actual e sobretudo com os 

estruturalistas, indicando sobretudo Claude Lévi-Strauss. 

Fico por isso bastante satisfeita de ter conseguido ao longo da 

minha investigação tentar aproximar-me o mais possível das fontes 

clássicas gregas e nelas tentar estudar os fundamentos da teoria das 

proporções.  
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Nota ao Faneroi: Os diários deveriam ser entendidos como o Fio de 

Adriane do percurso (carto)gráfico de minha investigação. 

SETEMBRO 11 

1 

Acordei muito cedo e estive a ler, de Ernst Cassirer, "Las ciências de 

la cultura"que é uma obra fundamental para entender o problema da 

teoria do conhecimento, pois faz um amplo resumo dos temas 

principais em discussão assim como dos principais autores a ter em 

atenção. 

3 

Percebi que o conceito de lógica deverá ser entendido de uma forma 

muito genérica, e não segundo nenhum autor - utilizar a definição do 

dicionário ou da enciclopédia para não entrar em áreas da filosofia ou 

da matemática. 

4 

Digitalizei, imprimi, corrigi, comparei, escrevi, marquei os 

triângulos no diário.  

Reconheço o seguinte percurso em relação a certas ideias filosóficas 

que recebi dos mestres:  

 António Ferro  

 Fernando Pessoa 

 Almada Negreiros » Lima de Freitas       Cristina 

 António Quadros                                      Branco  

  

Necessito estudar melhor na história do modernismo em Portugal 

o papel e a importância de António Ferro [Ver "António Ferro na idade 

do Jaz Band" de António Rogrigues] 

5 

Dia de exterior. Fui á Complutense, á biblioteca de Filosofia levar 

livros e trazer mais. Não resisti ainda a procurar algumas indicações 

que são complementares e fundamentam alguns pontos que estão ainda 

frágeis as questões da metodologia e dos 'modelos'. Os autores são Max 

Bense e Ernst Cassirrer. Do primeiro autor os títulos são: La semiotica. 

Guia alfabética. e Estetica de la información. E do segundo Individuo 

y Cosmos en la filosofia del Renascimiento. 

Fui ainda ao final da tarde rever a peça de Yayoi Kusama no Museu 

Reina Sofia. É possível fotografar pelo que terei de voltar outro dia. 
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8 

Manhã de reuniões: primeiro com a Paula Nobre para recepção 

das fotos escolhidas para o projecto do D. Sebastião e depois com a 

Carla para verificação dos trabalhos da Tetraktys, da planta da casa e 

dos exercícios geométricos. 

10 

Voltei à biblioteca do Real Monasterio de El Escorial para rever 

um pouco as pinturas do tecto, uma vez que foram fundamentais para a 

estrutura da tese.  

Encomendei fotografias dos detalhes que influenciaram o meu 

estudo e pedi novas digitalizações de algumas páginas do manuscrito 

de Francisco de Holanda e do livro do jogos de Alfonso X. 

11 

Rever a Eneida de Vergílio e a descrição da morte de Laocoonte.  

12 

Comprei a corticite para as maquetas dos desenhos geométricos, 

fui ao Museu Reina Sofia fotografar alguma peças da exposição de 

Lygia Pape e comprei ainda o catálogo , que só agora está disponível.   

13 

Saí ao final da tarde para ir comprar elásticos para fechar as caixas 

dos CDs, as caixas douradas e os fios coloridos para os desenhos de 

Euclides.  

Inauguração na galeria Soledad Lorenzo. A exposição era de Jorge 

Gallindo e de Jullian Schnabel, que estava com um pijama lilás e 

sapatos de corda cor-de-rosa  

14 

Hoje tratei outra vez do tema dos imanes - tive que regressar à loja 

e conferir todos os que tenho pois são de diferentes tons de azul. 

19 

Estive de madrugada a ler e entre as coisas que descobri indicações de 

como fazer moldes com silicone de colar aquários e rematar juntas. 

Encontrei uma marca que tem uma variedade de produtos que poderia 

permitir fazer estas experiências. 

Vieram trazer os arquivos. Fui à tarde buscar as caixas dos CD 

e ver a possibilidade de comprar mais imanes. Depois, fui a La Eriza 

para se começarem a fazer as experiências nas caixas com o elástico 

que já comprei.  
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24 

Fui buscar as fotos da biblioteca do El Escorial e comprei 45 caixas 

de imanes para fazer o resto dos trabalhos. 

26 

Fui a Moncloa comprar ferramentas e materiais e depois à comercial 

Pazos. 

28 

Fui à Academia tentar saber como construo o sistema da cabeça de 

O.Schlemmer e o melhor sistema parece ser o da TAC feita em 

esferovite..... 

OUTUBRO 11 

15 

Problema informático com a passagem das fotografias do telemóvel. 

16 

Tratei da questão informática da passagem das fotografias do 

telemóvel no computador Asus 3 e 2, mas sem solução. 

Retomei os trabalhos: revi a peça dos triângulos, assim como a dos 

elásticos. 

Verifiquei que as medidas (em altura) da corticite que comprei não são 

suficientes, que é necessário fazer colagens e que à peça, para estar 

conceptualmente resolvida, ainda lhe falta muita coisa. 

Estou a ler o livro de Max Bense Estética da Informação que 

fundamenta de uma forma muito consistente o tema das metodologias 

na minha investigação. Encontrei detalhes muito importantes.   

18 

Continuação da leitura de Max Bense. 

Museu Reina Sofia ao final da tarde: vídeos relacionados com 

Oteiza e o cinema. 

Inauguração na Soledad Lorenzo da exposição Louise Bourgeois-

Tàpies, espantosa! Uma mão vermelha em malha, um retrato a preto e 

branco em tecido e uma peça de um casal com bebé num suporte de 

mármore são a peças que destaco. Também as inúmeras «figuritas» a 

cor de rosa de uma esfinge, um casal em cópula, uma estranha 

interseção de planos com figura humana, várias cabeças muito 

interessantes assim como o conjunto de desenhos da mulher aranha-e-

mãe. 
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19 

Terminei a leitura de Max Bense e destaco dois conceitos 

importantes que poderei utilizar superficialmente no ponto da base de 

dados assim como no de arquivo e de rede. Este último poderá ser 

fundamentado pelo conceito se semiótica urbanística num sentido mais 

simbólico e menos informativo da linguagem. 

Tenho que concluir o seguinte: construí, ao longo desta investigação, 

um sistema metodológico a partir de dados artísticos recolhidos que me 

permitiu chegar a alguns conceitos teóricos que os fundamentam. 

Tenho assim uma estrutura aberta com a localização mais importante 

dos autores que fundamentam a metodologia apresentada, sem contudo 

me referir detalhadamente a eles, uma vez que não é esse o objetivo da 

minha investigação. 

Interiormente sinto que cheguei quase ao final da investigação. 

Falta coordenar melhor o tema dos 'modelos' para o qual a leitura de 

Ernst Cassirer, Picatrix, Pitágoras e Warburg é necessária. 

Da parte prática falta ainda compreender como solucionar o 

projeto do código da base de dados com o do Metro, em que estão 

envolvidos uma quantidade de pequenos passos importantes - modelo 

dos elásticos, dos triângulos, do metro, o vídeo da Tetraktys - como 

resolver o projeto de D. Sebastião, como solucionar o projeto do 

Atlas..... etc. 

Inauguração na RABASF da exposição El barroco teatro de las 

pasiones. Coleción Pier Luigi Pizzi. Admirável conjunto de pinturas de 

São Sebastião de autores menos conhecidos e que poderiam representar 

este tema de uma forma mais livre do que aquela possível na 

iconografia católica. Comprei o catálogo da exposição. 

22 

Fui ver a exposição de Delacroix na Caixa Forum. 

Surpreendeu-me a paleta tenebrosa e muito escura. Mesmo os quadros 

de inspiração oriental executados com a sua visita a Marrocos são 

muito escuros. Destaco um livro que encontrei sobre as fotografias de 

modelo de Delacroix assim como a versão mais integral do seu diário.  

23 

Comprei uns catálogos que tinha em atraso das exposições de 

Elena Asins e de Val del Omar. Encontrei também um interessante 

trabalho sobre mapas. Estudo e recupero de todas estas emoções. 
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24 

Comprei na livraria da Caixa Forum um livro sobre o estudo de 

modelos de Delacroix. Muito interessante pois tem estudos 

comparativos das fotos com os desenhos. 

25 

Inauguração na RABASF com a exposição do legado de Juana 

Mordó pertencente à galerista Helga de Alvear.  

Conheci ainda o escultor Enrique Salamanca - de quem vi 

posteriormente obras na sua página web - relacionado com o grupo de 

artistas que trabalharam no centro de Cálculo de Madrid. 

Fui ainda ver a exposição no Museu Reina Sofia da Locus Solus. 

Destaco algumas peças que fotografei: de Néstor Sanmiguel Diest, um 

quadro sobre Pitágoras (do qual não tirei a referência), um livro de 

artista e caixa (de que não tenho referência) uma peça de dois mapas 

mundos com 6 copos de vidro (de que não tenho também a referência); 

uma peça de Dali cujo título fotografei (.... y la doble Victoria de 

Samotrácia. Homenagem a Raymond Roussel)  uma torre feita com 

peças de dominó,  bola, corda, um protetor de vidro de George Brecht e 

ainda um mapa diagrama intitulado "A volta ao mundo em 80 dias " de 

Júlio Verne, com a partida e a chegada.[ver catálogo] 

29 

Fui ao fim da tarde ver algumas exposições em atraso no Reina 

Sofia: revi a exposição de Elena Asins de que destaco os trabalhos em 

vídeo realizados a partir do desenhos em tinta da china, assim como as 

pinturas de o quadrado/retângulo negro sobre fundo negro, as maquetas 

tridimensionais das combinatórias sobre os quadrados e os exercícios 

feitos com linhas. 

Da exposição de Andreas Fogarasi, destaco uma fotografia com 

quadrículas de várias cores e desenhos de máscaras africanas. 

Da exposição de Alighiero Boetti destaco os quadros com os 

alfabetos realizados a esferográfica, que são mapas de sentido, os 3 

volumes com catalogação de postais de correio, a obra "Dal uno al 

diez" realizada com diferentes medidas de quadrícula e com a 

contagem feita com os dedos das mãos; os desenhos geométricos feitos 

a tinta preta em papel quadriculado, desenhos feitos em quadrícula feita 

de quadrados separados e figuras geométricas autocolantes, quadros de 

aviões, pintura/diagrama executada a lápis, tinta e vários outros 
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materiais (refere a galeria Buades em Madrid) e muitas e variadas 

tapeçarias de mapas, de letras e de desenhos geométricos. 

Foi uma tarde muito produtiva e que me permitiu repensar e fazer 

importantes sínteses em relação ao trabalho dos diagramas em rede e 

de muitas outras coisas. 

Necessitava que neste momento a base de dados estivesse a 

funcionar para poder recuperar toda a informação que tenho neste 

momento dispersa.     

30 

Organizo toda a informação que tinha em atraso. 

Não pude ir ver a exposição de Walead Beshty ao CA2M, "Un 

diagrama de fuerzas "tendo apenas acedido á informação por internet 

onde vi algumas imagens dos seus trabalhos.  

31 

Dia quase todo de exterior ocupado em recolher algum material 

que me faltava: o jogo das letras e dos números, o quebra cabeça dos 

triângulos para com eles fazer uma composição. À tarde, além do 

catálogo da exposição de Alighiero Boeti, comprei ainda MDF para a 

base do meu mini cavalete de escultura. Procurei corticite de 1cm e 

platex perfurado que não consegui encontrar. 

Li e folheei o catálogo A. Boeti e destaco para o artigo de Bruno Cora 

en conversa com Alighiero Boeti "Un dibujo del pensamiento que se 

mueve", sobre números. 

NOVEMBRO 11 

1 

Li o artigo que referi ontem de A. Boetti. Cá estamos outra vez na 

semiótica e relacionei naturalmente alguns trabalhos com as obras de 

Lygia Pape.   

Imprimi a documentação fotográfica da exposição de Raymond  

Roussel. 

Continuação da leitura do catálogo da exposição de A. Boetti, no 

Museu Reina Sofia. 

Entre as muitas coisas que li, o que mais me ajudou foi a situar em 

local mais apropriado a peça do D. Sebastião, que deverá entrar no 

capítulo I na parte da metodologia, relacionado ainda com a meditação, 

Jung e com D. Lynch e sobre a dualidade do ser, com Yin y Yan, etc.... 
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Da parte prática efetuei a separação dos números de madeira que 

comprei nos chineses, assim como das letras (não consegui executar 

bem esta tarefa porque me faltam ferramentas adequadas para o fazer). 

2 

Pensei numa peça que poderia resumir todo o meu trabalho: um 

imenso traçado de fitas brancas umas sobre as outras, onde apenas se 

tornava visível a Tetraktys.  

Faltam-me materiais para conseguir terminar esta questão do jogo...... 

Fui comprar à Pazos as ferramentas de que necessitava para descolar as 

letras que comprei nos chineses. Comprei três pequenos formões para 

madeira e um pequeno maço. Já em casa e com as novas ferramentas 

consegui descolar de forma eficaz as restantes letras. 

3 

Procurei alternativa às letras e aos números, assim como corticite de 

1cm. Encontrei as letras, mas a cortiça não. 

5 

Estudei ainda Boetti e fiz um resumo das imagens que mais 

importantes a relacionar com o trabalho que estou a fazer da base de 

dados volumétrica. 

6 

Continuei o estudo de Boetti e do livro sobre os mapas. 

Li ainda um dos capítulos do livro a Guerra das Imagens, referente à 

querela da imposição das imagens no Novo Mundo - México - e a sua 

relação com a disputa das imagens entre católicos e protestantes na 

Europa do século XVI. Este assunto relaciona-se com o trabalho de 

Warburg naturalmente e com a iconografia [NB].  

Este assunto é de extrema importância e deverei rever as leituras sobre 

esta questão. 

Relacionei as esculturas do México intituladas 'Zemíes' com as 

esculturas de Louise Bourgeois cosidas e feitas em panos cor de rosa. 

7 

Tratei da carta para o meu projeto de estudo da representação do 

corpo humano na escultura segundo as técnicas mais académicas a 

apresentar á RABASF. Fui à inauguração da exposição do Hermitage 

no Museu do Prado. Fiz uma pequena lista das peças que mais me 

impressionaram, sobretudo o esboceto de Bernini de Santa Teresa......  
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Refiro ainda uma pequena legenda de uma peça de Giorgio Morandi, 

"Bodegón metafísico" que considero importante: "(....) el manequi, 

icono de la estética metafísica, como expresión metafórica de la idea 

de que son las cosas que dirigen a los seres humanos y que el secreto 

de su poder no se rige por la lógica y no puede ser revelado."  

Este pequeno texto fez-me pensar na minha versão do 

Laocoonte feito com manequins e de como este conjunto de trabalhos 

se relacionava com uma secção de hipnose. É por isso fundamental 

tentar resolver o problema segundo esta perspetiva, pois foi do 

inconsciente que me surgiu esta ideia ..... o inconsciente e o lógico.  

Passei ainda na Caixa Forum para rever a exposição do México 

e com ela relacionar as leituras efetuadas ontem: destaco a iconografia 

específica que expressa bem uma cosmovisão pré-colonial. Achei 

interessante o jogo da pelota, as cores e alguns objetos de cerâmica.  

Revi ainda uma legenda em infografia da exposição que me fez 

repensar a forma de apresentar o índice. 

Tratei de encontrar em Madrid onde poder comprar corticite de 1cm 

e encontrei perto de casa - existem também placas em cor em corticite. 

8 

Saí a comprar a corticite e encomendei 3 placas de 90cm por 60cm.  

Passei ainda na Galeria Espacio Minimo e tinha uma agradável 

surpresa de exposição coletiva, intitulada: "Human Nature". Gostei 

imenso do trabalho de Devin Troy Strother, de Charlie Roberts e de 

Rachel Sumpter& Jacob Magraw-Michelson. 

Abordam a representação da figura humana e do espaço de 

representação percorrendo conceitos da arte afro pós-colonial, oriental 

pós-colonial e ainda conceitos de cartografia e classificação de imagens 

e tipos de pessoas. 

Encontrei ainda grandes analogias com uma pequena imagem que 

acompanhava uma agenda da moleskine 2012 que comprei: essa 

imagem é um código de barras com o respetivo número de ISBN que 

vem junto a um quadrado que contem um desenho geométrico 

acompanhado também de um código alfanumérico - relacionei-os por 

analogia com alguns os trabalhos de Elena Asins e de A. Boetti.  

Tenho entretanto assuntos técnicos que resolver relacionados com a 

corticite, os punaises, as cartolinas furadas e o código das letras. 
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Também hoje percebi que os televisores chineses poderão vir a ser 

necessários neste trabalho.  

Tenho por isso neste momento a minha mesa de trabalho 2 repleta de 

coisas que não sei ainda como resolver....e a escrita sobre esta questão 

está suspensa..... só poderei escrever depois deste assunto estar 

resolvido..... não sei ainda como fazer ....  

Também tenho dúvidas se deveria ter de todos os livros uma ficha 

numerada...para assim os poder relacionar melhor. Acho que tenho que 

fazer isso. Poderiam até ser etiquetas ou fichas com um furo. São 

conceitos diferentes pois uma poderá ter a ver com a classificação e a 

outra com a indexação. Talvez a solução das etiquetas com um furo, 

me permitisse fazer um grande painel da bibliografia ..... 

Percebi agora que o que poderia fazer no primeiro capítulo seria a parte 

escrita em versão normalizada e na parte dos modelos poderia fazer as 

maquetas e os modelos....mas tudo isso tem que ser feito ao mesmo 

tempo (ou pelo menos deveria).  

12 

Li por alto de Omar Calabrese, "A linguagem da arte" que é um 

excelente resumo sobre as questões relacionadas com a semiótica. 

Inclui todos os autores que estou a trabalhar, e é por isso uma obra 

fundamental para a ligação dos vários assuntos que até agora não tinha 

conseguido resolver. 

13 

Como conciliar a metodologia com o trabalho prático dos 

'modelos'? Isto é: como conciliar as questões oa método com o 

conteúdo? Como se poderá relacionar a teoria das proporções com a 

semiótica? Poderá interpretar-se actualmente a teoria das proporções 

como uma teoria da forma simbólica?   

No livro de O. Calabrese, no ponto referente e Umberto Eco, 

encontro a ideia de jogo como o que acontece entre a produção de um 

texto e a sua leitura.  

Reli o texto de E. Panofsky sobre a teoria das proporções. É um 

bom texto de referência, mas considero que o melhor documento sobre 

esta questão á o "Atlas" de Warburg e este trabalho deverá ser 

interpretado à luz da sua investigação, uma vez que ele desenvolve a 

ideia de que a teoria das proporções simboliza no Renascimento o 
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desenvolvimento da subjetividade baseado em princípios científicos e 

esta ideia se baseia também na teoria de Warburg sobre a Melancolia 

Devo por isso relacionar ainda os seguintes autores: 

Balzac com a sua obra "La obra maestra desconhecida" e a Melancolia 

de Dürer     

Continuei com a leitura de Calabrese, que faz um resumo muito 

importante sobre todas as matérias que tenho vindo a tratar e que me 

está a ajudar a compreender algunas questões referentes ás 

metodologias, relacionados com o 'método Sofia' que desenvolvi.  

Sei que tenho que ler urgentemente La lógica considerada como 

semiótica de C. Peirce, que não li na altura, pois não considerei 

necessário. 

19 

Acordei muito cansada e entre os primeiros pensamentos da 

manhã surgiu-me a solução para o painel do D. Sebastião. Tenho um 

diagrama sobre esta questão que penso resolve o problema que estava á 

procura. Faltam no entanto conferir os símbolos matemáticos para que 

a frase/equação seja correta. 

Li por alto o artigo de Gombrich: Map as mirror 

20 

Penso que deveria existir um tema na investigação que se poderia 

chamar: palavra, imagem e número - que resumiria toda a questão 

tratada nessa secção. 

21 

Saí ao final de tarde ao Museu Reina Sofia para rever as peças de 

O. Schlemmer. Do que vi, pouco avancei para a construção da figura. 

Passei ainda na La Central onde fui buscar um livro que tinha 

encomendado há muito tempo, um livro de desenhos de Tolkien. São 

apontamentos para o seu livro, muito interessante para a questão dos 

processos criativos. 

Comprei ainda um livro de Estrella Diego intitulado Contra el mapa. 

22 

Vi o livro de Olga Pombo sobre os diagramas, e comprei-o.  

Neste momento o esquema do tema da metodologia está a ser 

assimilado de outra forma depois da leitura do livro de Calabrese.  
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23 

Reiniciei a parte escrita, que fiz na estrutura em PowerPoint, mas 

existem alguns problemas a resolver (tais como não poder por notas de 

rodapé) o que me faz repensar se não deverei utilizar o Word 

normalmente para não ter mais problemas. 

Fui à inauguração da ARTELISBOA.  

28 

Penso que não poderei escrever em PowerPoint. Não tenho 

possibilidade de fazer notas de rodapé, pelo que essa hipótese deverá 

ficar para o tema dos 'modelos'. Não consigo decidir que versão adotar 

se em versão Word se em PowerPoint. 

Passei na Galeria Fernando Pardilla onde tinha uns desenhos de 

perspetivas com figuras de corpos esvoaçantes a branco sobre fundo 

negro e no mesmo estilo uns vídeos em ecrã projetados na parede 

(rinoceronte com animação rotativa).  

Passei ainda na Galeria Guillermo de Osma para ver 

"Construyendo utopias. De DeStijl a la New Bauhaus" onde apenas 

estavam metade das obras, uma vez que parte da exposição estava a ser 

apresentada na feira de Miami.    

29 

Não sei como fazer a paginação ainda, mas penso que consigo 

resolver de alguma forma o problema mais complexo que é o das notas 

de rodapé. 

Fui ao final da tarde ao Museu Reina Sofia á inauguração da 

exposição De la revuelta a la posmodernidad, que  achei muito 

desinteressante. Destaco um vídeo que faz uma reflexão sobre a arte 

africana atual numa situação pós-colonial, mas naturalmente numa 

abordagem muito datada dos anos 60/70. Tirei alguns apontamentos 

fotográficos e algumas peças que me sugerem diagramas de Juan 

Hidalgo, Antoni Muantandas, entre outros.  

Refiro ainda a peça de Mario Merz Fibronacci Napopi (Fabrica de 

San Giovanni in Teduccio) composta de uma série de fotografias 

realizadas num bar de uma fábrica em que surgem vários operários 

bebendo cerveja no bar na sequência fibronacci - de 1 a 55 - As 

fotografias são acompanhadas de número em néon azul.  

 

 



293 

 

30 

Penso em como escrever.....estou bastante entusiasmada e tenho 

neste momento todos os elementos e as condições para escrever com 

determinação. 

DEZEMBRO 11 

4 

Comecei pelo trabalho prático de execução de um modelo a partir de 

um traçado de Dürer do Dresden Sketchbook, nº 42, feito em cartão 

prensado. Cortei as primeiras tiras de cartão. 

Escrevi durante o dia: estou neste momento com a descoberta da 

fundamentação metodológica das práticas artísticas através dos 

trabalho se Sara Fuentes Cid e da Faculdade de Pontevedra com os 

trabalhos do Professor Juan Fernando Laiglesia. 

Falta-me ainda a questão da descoberta de Peirce.  

5 

Iniciei os primeiros cortes do cartão prensado para a construção da 

figura. Fiz a cabeça. Pensei .... pensei sobre as proporções. Relaciono 

este trabalho com as pesquisas de Torres Garcia - dos seus bonecos 

assim como das suas pinturas de rostos segundo os modelos de Dürer. 

Penso que ele e Schlemmer compreendem o trabalho de Dürer de uma 

forma moderna e o desenvolvem noutro sentido. Haveria que verificar 

datas e influências sobre esta questão da construção da figura a partir 

do manequim, mas este é também utilizado pelo surrealismo, pelos 

Dadas e pelos metafísicos… 

Considero que poderia fazer este trabalho como se fosse um jogo 

de peças separadas que colocaria numa caixa e assim se poderiam 

construir algumas figuras. Também estas peças poderiam ser de várias 

cores em acrílico ou outro tipo de plástico o que me permitiria fazer 

finalmente a peça de Portugal União de Cores. 

Escrevi o dia todo e no final compreendi que o tema da metodologia 

está ainda todo mal estruturado depois da leitura que fiz de O. 

Calebrese. É impossível escrever a partir do esquema que tinha 

anteriormente. 

Reorganizei o painel todo dos livros procurando as posições que 

me parecem mais corretas. [ver diagrama onde consigo esclarecer esta 

grande confusão de matérias]     
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6 

Reli o livro do Professor Juan Fernando Laiglesia a "Teoria bruta da 

forma frágil".  

Reposicionei outra vez os livros variadíssimas vezes e fiz um 

diagrama que me parece se aproxima melhor das minhas conclusões.  

Revi novamente todas as pastas referentes ao tema da 

metodologia, que agora vejo que está mal estruturado e misturado com 

matérias dos diagramas e de 'modelos'. Essa é a primeira das 

confusões. A nova organização simplifica muito as coisas, pois tinha os 

dados dispersos e não conseguia perceber as falhas. Faltava a 

colocação exata das 'peças-matéria' que penso, neste momento, estar 

melhor e torna-se mais clara. 

Tenho que recolocar os assuntos das pastas, pois doutra forma 

está tudo mentalmente numa grande confusão - este trabalho, sendo 

moroso, permitir-me-á depois escrever com mais clareza. 

Revi durante a tarde a maior parte das pastas e confirma-se a confusão. 

No entanto é natural, pois resulta da primeira organização dos dados 

que se manteve incorreta até há pouco tempo.[ver diagramas 

manuscritos e em Powerpoint].  

Cortei também mais fragmentos de cartolina para a construção do 

modelo do corpo a partir de Dürer. Cheguei até ao nº 6. Com estas 

peças numeradas e organizadas numa pequena superfície, lembrei-me 

do jogo que havia comprado de Malevitch "Build your own 

architecture". O princípio é o mesmo. Vou por isso construir a minha 

figura e colocá-la numa caixa de cartão... assim se poderá construir a 

figura através de peças.    

7 

Fiz novos ajustes ao painel dos livros referentes ao método do 

qual criei dois grandes diagramas manuscritos de correção que depois 

passei para PowerPoint. Poderá parecer perca de tempo, mas este 

processo faz-me pensar e emendar muita coisa. 

Revi de seguida todas as pastas referentes aos meus cursos e 

seminários de formação tanto no Medialab-Prado, como na RABASF; 

no Museu Reina Sofia ou no Museu do Traje. 

Iniciei a correção do índice 5 referente ao tema da metodologia 

segundo os novos diagramas. Compreendo que este assunto deverá ser 

escrito numa versão clássica, com a paginação segundo a norma da 
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Universidade de Pamplona, que é muito precisa quanto a este assunto e 

é a recomendação do Professor Román Hernández.    

Feito isto, verifico que o tema dos 'modelos' não poderá ser assim 

organizado nem quanto à sequência nem quanto à forma. Terei de o 

escrever em PowerPoint e já com a lógica da imagem e de um atlas. 

Cada modelo poderá depois, na sua fase mais desenvolvida, ser 

acompanhado de uma referência quanto a materiais, ferramentas e 

procedimentos. 

Na altura, considerei que esta apresentação poderia ser feita em 3 

diferentes fases, equivalentes ao processo iconográfico proposto por 

Panofsky, mas vejo agora de forma diferente e parece-me que aqui 

justificaria aproximar-me mais do método de Warburg utilizado no 

Atlas Mnemosyne.  

11 

Fiz e refiz diagramas que me ajudam a esclarecer imensas coisas. 

12 

Revejo os diagramas e os diários e consegui resolver algumas 

questões que me atormentavam relacionadas com os diagramas. 

13 

Livraria em Alcalá 40 - na montra um belíssimo catálogo sobre 

Torres Garcia. Reservei. Tinha uns bons apontamentos sobre o seu 

trabalho de pintura clássica, assim como uns desenhos sobre o estudo 

das proporções.  

14 

Trabalhei o dia todo na listagem das tarefas gráficas relacionadas 

com os "objetos" que têm que ser feitos, tais como as caixas dos 

ímanes, o ficheiro e seus separadores, o saco de papel, a paginação do 

diário, etc. 

15 

Trabalhei o dia todo nos últimos diagramas correspondentes à nova 

organização do tema da metodologia. Esta é também uma forma de ir 

interiorizando e estudando as matérias, pois penso que este aspecto de 

reflexão e ponderação dos vários temas me permitirá tornar os assuntos 

muito mais claros, sintéticos e objetivos na escrita. 

Ver o conceito de Mirrows and Maps de Gombrich. 

16 

Dia todo de volta dos diagramas.  
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Centro Cultural Blanuerna onde comprei várias coisas: um 

catálogo de uma exposição de Torres-García a les seves cruïles, que 

tem alguns dados importantes sobre a representação do corpo da fase 

clássica e abstrata; de E. Grombrich Arte e ilusión, que inclui o texto 

Fórmula y experiência e trata a questão do corpo e da sua 

representação e de Antoni Bordy La filosofía de Ramon Llull, que tem 

importantes dados sobre a geometria e os processos metodológicos 

deste autor. 

Comprei ainda 3 CD de música medieval do tempo de Alfonso X 

El Sabio e de Sefarad en Al-Andalus.    

18 

Revejo os diagramas - abri uma pasta diferente para os realizados já 

em 2011, o que tem sido muito importante na revisão do tema do 

método. 

Neste momento sinto que tenho mesmo que encontrar outro sistema 

de escrita que não poderá ser já diretamente o Word do Windows. 

Também tinha intuído que o diário deveria ser realizado na base 

de dados e penso cada vez mais que assim deveria ser. 

Tento reformular o Índice a partir de todo o material organizado 

anteriormente. 

Sinto que está tudo ainda numa grande confusão. De momento tenho 

que resolver o tema da metodologia, pois a correcta estruturação deste 

assunto permitite ver melhor as questões que estão, neste momento, 

ainda mal relacionados e/ou incorrectamente desenvolvidos 

Releio alguns temas e matérias.  

Li de Antoni Bordoy "La filosofia de Ramon Llull", nos seus 

aspetos gerais e tento entender o seu método e o que dele se relaciona 

com a lógica e a arte combinatória. 

19 

Terminei o primeiro capítulo de La filosofia de Ramon Llull e 

vejo a importância que tem não só para a questão da lógica como 

também para a teoria das proporções na sua cosmovisão neoplatónica. 

Reformulo o Índice que, vejo agora, tem que ser radicalmente 

alterado e os temas/ matérias recolocados de acordo com a nova 

estrutura. 

Sobre a questão da divisão dos saberes e as problemáticas 

referentes a esta questão, surge como referência fundamental neste 
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ponto a obra de Lessing "Laocoonte", que era a peça que faltava para 

explicar o trabalho sobre esta escultura. 

Penso que, neste momento, estou na terceira fase do método 

iconográfico que é o da intuição sintética pois poderia, através de todos 

os dados recolhidos, conseguir definir o índice. Neste momento, a 

proposta metodológica é partir dos dados para a elaboração da hipótese 

e o índice, na sua forma definitiva, surge como hipótese que é, ao 

mesmo tempo, a conclusão da investigação.   

20  

Vou reformular todo o Índice e recolocar os temas estudados na 

nova estrutura. Penso que finalmente está resolvida a questão do 

método. No entanto, o tema dos 'modelos' terá de vir a ser novamente 

reorganizado pois encontra-se ainda confusa a estruturação dos 

temas/matérias. 

Estive todo o dia a refazer o esquema referente ao método 

sophia, que mais não é que um processo combinatório dos vários dados 

que tenho vindo a recolher e que, no fundo, se destina a fazer com 

todos eles um discurso (e um todo) coerente. 

21 

Reformulo as posições dos dados que tenho de acordo com o 

último esquema que acabei ontem e parece-me que faz mais sentido 

assim. 

Todo este trabalho me relembra o processo/método de trabalho de 

Warburg, do seu "Atlas", e acredito que a tarefa imensa que levou a 

cabo para coordenar todos os dados que tinha fez da sua investigação 

algo parecido com o texto de Balzac "La obra maestra desconocida". 

De toda esta reformulação compreendo que o centro do método sophia 

deverá ser a (re)definição de ateliê e o seu processo de trabalho - uma 

epistemologia do sistema artístico com uma determinada heurística.  

Refaço e volto a refazer os diagramas, de acordo com o esquema 

ferentes ao tema da metodologia. 

Fui ver a exposição na Caixa Forum, "La persistencia de la 

geometria" de que destaco o trabalho de James Turnel (projeção 

geométrica colorida de um rectângulo num canto); de Francesc Torres 

(uma escultura em cartão, pintada de várias cores); e uma peça de 

Mario Merz (com um desenho geométrico num vidro). Também havia 
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uma série muito interessante de desenhos de malhas geométricas feitos 

à mão, assim como em arame. Não tomei nota do autor. 

Execução dos diagramas do 'Metro', já feitos em papel milimétrico e 

em papel transparente, agora em papel transparente utilizando as bolas 

coloridas e o corrector branco (que infelizmente se acabou a meio da 

experiência). Penso que este ensaio é um grande avanço nas minhas 

pesquisas em relação a vários aspectos.    

22 

Refiz os diagramas, corrigi alguns pontos e reformulei aspectos 

que me pareciam menos fundamentados. 

Neste momento falta-me adaptar este esquema à concepção do novo 

índice. Penso que esta tarefa deverá ser realizada do seguinte modo: 

primeiro colocar a estrutura definitiva e numerá-la correctamente; 

depois, e gradualmente, ir colocando a matéria referente a cada um dos 

pontos nos respectivos lugares e depois, por fim, fazer os últimos 

ajustes. Considero ser esta a forma mais lógica de procedimento.  

23 

Reajusto ainda os diagramas e corrijo os erros que encontrei. 

Refiz de raiz todo o Índice 5 que ao longo destes dias foi evoluindo 

para Índice 6b. 

Tal como tinha pensado ontem, criei a estrutura (que agora 

considero definitiva) dos vários temas e sobre ela terei agora que 

aplicar o desenvolvimento dos pontos e respectivas bibliografias nos 

locais certos, correctos.  

Para esta fase do trabalho seria muito importante que a 

bibliografia e outros dados estivessem todos numerados - por ordem de 

entrada no arquivo A-atelier e B-biblioteca - e classificados segundo as 

cores dos respectivos capítulos, independentemente de pertencerem ou 

não a uma classificação temática. O ideal seria que cada livro ou 

documento tivesse um código de barras que contivesse ao mesmo 

tempo o número de ordem de entrada no arquivo, assim como o 

respectivo símbolo de cor. Este código de barras deveria, por sua vez, 

servir como código de referência da base de dados. Não estando este 

trabalho realizado, é bastante mais difícil avançar num arquivo com 

uma catalogação sistematizada manualmente - por isso tive de rever 

todos os documentos dos arquivos seleccionados para a tese.  

Recuperei uma listagem efectuada em Agosto de 2010. 
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24 

Revi das caixas-arquivo o estudo efetuado no final de 2010-  

princípio de 2011, pasta por pasta: naturalmente estava tudo catalogado 

de uma forma genérica e muitas vezes fora do seu tema/local ideal. 

Tive de reordenar todos estes dados e refazer a lista anterior, colocando 

toda a informação segundo a nova estrutura do Índice 6. 

Esta lista foi complementada com o seguinte código de 

circunferências de vários tamanhos e cores: teoria/cor de rosa, 

documentação/amarelo, escrita/cor de laranja, trabalhos práticos/verde 

e trabalhos teórico-práticos/azul.    

25 

Continuei a tarefa da reorganização e análise detalhada de todos 

os dados que tinha - trabalho manual e moroso que uma base de dados 

efectuaria sem grandes demoras e que, desta forma, só terminei ao final 

da noite.  

26 

Retomei a escrita já com todo o tema da metodologia 

organizado. No entanto, é necessário voltar a escolher das pastas 

anteriormente catalogadas os respetivos assuntos referentes a cada 

ponto do capítulo que se está a trabalhar. Para isso necessitarei de 

novas capas de ficheiro  

para colocar estes temas/matérias por outra ordem sem que a sequência 

do ficheiro base se perca - mais uma vez a necessidade premente de ter 

uma base de dados desde o início da investigação. 

Consegui escrever mas pouco, pois tive de sair para comprar as novas 

capas de ficheiro.  

27 

Escrevi o dia todo. 

28 

Escrevi.  

29 

Escrevi. 

Fui à Galeria Espácio Mínimo onde está uma exposição muito 

interessante de Anne Berning. Muitíssimo curioso este trabalho, pois 

trata da questão das referências bibliográficas como peças volumétricas 

ou bidimensionais e também da representação da figura humana. 

 



300 

 

30 

Escrevi. 

31 

Escrevi e finalizei o ano. 
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METODOLOGIA



2007 I II III IV IV IV IV V 2007 I II III IV IV IV IV V 2007 I II III IV IV IV IV V 2007 I II III IV IV IV IV V 

MAR MAI SET DEZ 

1    4      26    8   

2  22   27    12      

3   28  28    13   

4  29    29     14    

7  30      30     15     

8     JUN OUT 17  

9   1    1     18   

10  9    2   19   

14  12   3   26   

22    13   4     27   

23   14     10   29  

ABR JUL 11   30  

7   6   13    2008 

8   7  15   JAN 

20   SET NOV 2    

21     11    12     3   

22   13    16    4  

23    14  17    5   

24       15   18    6   

25     16   19   8   

26   17  20   9     

27   18   22  10    

30   20      23   11  

MAI 21   24    15   

1    22   DEZ 16     

2   23    1     18  

3   24    6   19   
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2008 I II III IV IV IV IV V 2008 I II III IV IV IV IV V 2008 I II III IV IV IV IV V 2008 I II III IV IV IV IV V 

JAN MAR MAI JUN 

20   10  6   27     

21    12  7     JUL 

23   14   8     4    

25     22     12    8    

28  23    13  9   

31  24  14     11    

FEV 27    15   30       

 1  28    16   31    

4       ABR 18    AGO 

5  1   21  1    

 12  2  22    2    

13  3  23    4      

14  4    24   5    

18  11   JUN 6    

19  14     2    7    

20   17  3    8   

21    18    5   9   

24  20   6  10    

27     21  9    11     

28   22  10    12       

29    23  11  13   

MAR 26   12    14   

2   27  13    SET 

3   28   14   1   

4     30    16     5  

5   MAI 18  7   

6   1      19   11   

7   3   24    15   2 



2008 I II III IV IV IV IV V 2008 I II III IV IV IV IV V 2008-9 I II III IV IV IV IV V 2009 I II III IV IV IV IV V 

SET OUT 9   5     

16  25    12     6    

17  28   15    7      

20   29   16      8     

21  30       17     9      

22  NOV 18     10    

24     3     27     11  

25    5    JAN- O9 12    

 26     6     3    13    

27     7      4     14   

28   8     8    16     

29   9    9    17  

30   10    10    18    

OUT 11   14     19    

1   13    15     20    

2    8 16       21    

9   14  17       23    

10     15   18      24   

13   16      19  25    

14   20    20     27  

15   28   23    28  

16     30   24     MAR 

17     DEZ 27   1     

18     1   28   2   

19    2    31      3        

21     4  FEV 4      

22    5       2    5      

23    6      3     6    

24  8    4       7   3 



2009 I II III IV IV IV IV V 2009 I II III IV IV IV IV V 2009 I II III IV IV IV IV V 2010 I II III IV IV IV IV V 

MAR 15      20   2010 

8   17  27 JAN 

9      18      31   1  

10        19      SET 3   

11   MAI 5    4  

12     18  6     7  

 18   20    7    12   

23   25    11     13      

25    27   22   19   

26    30     24   20   

27  31  25  26  

28   JUN OUT 27     

29   1 11  FEV 

30     2   19   8    

ABR 9    21    9   

1     10   26    10     

2   15   NOV 11  

3         20   2   12      

4      22  3    13        

5    25   22   15      

6   JUL 30   16       

7   4   DEZ 17  

8  17     8   18  

9  20    14    19   

10    21    16   20   

11  27   17       21      

12      AGO      18    22    

     13      18  25   

14   19     26   
4 



2010 I II III IV IV IV IV V 2010 I II III IV IV IV IV V 2010 I II III IV IV IV IV V 2010 I II III IV IV IV IV V 

27    27     26    28    

MAR 28    28    29     

 16  30     29    30      

17    31   30 31      

19  JUN 31   SET 

21      8  AGO 1   

22    9  1  2     

23    15  2  3  

25     16     3  4  

26     17    4  14   

27       19     8       15     

28   22  9      16     

ABR 23   10    17   

2    28      11    18     

3  29  12   19     

5  30    13   21     

6  JUL 14       22    

14  1    15   23    

15  2  16  24    

16  3  17     25      

ABR 4     18    26  

19  5  19    27   

20  6    20      28   

MAI 7  21      30  

11    8  22   OUT 

12    9   23     1  

13   17    24  2  

16    20    25  3    

18  21  27          4  5 



2010 I II III IV IV IV IV V 2011 I II III IV IV IV IV V 2011 I II III IV IV IV IV V 2011 I II III IV IV IV IV V 

20     31     26    24      

21    FEV 27  25   

23  1   28  28  

NOV 2     29 29   

4  4   ABR 30      

21    5   2  JUN 

22   6   3   9   

25   7    4   11   

DEZ 8    5    12    

6  9     6   13   

8  16    9   22  

9  19     10   23    

10  20   12   24  

11   21      13  25   

12  23     15  JUL 

29      MAR 22   1  

30   1   23   2   

31  2  24     4   

2011 4  25    5   

JAN 5  26      6  

1   7    27     7   

2     8  28  8      

3           12  MAI  9  

4          14    4   12      

5     19   11    13     

8   20  17     14        

12   22   20  15       

13    23    21     16     

   15     24     23     18     
6 



2011 I II III IV IV IV IV V 2011 I II III IV IV IV IV V 2011 I II III IV IV IV IV V 2011 I II III IV IV IV IV V 

20    25     29     13   

21            26   30   14  

22          28   31    15    

23   29      NOV 16      

25  30     1    18     

26   SET 2  19      

27      1  3  20    

28   3  5  21     

29  4   6     22    

AGO 5  7      23    

1    8    8     24   

2   10     12  25   

4    11  13     26   

5    12   19    27 

6    13    20  28 

7   14   21   29   

8     19    22   30 

9   24  23   31 

10     26  25  

11    28  28    

12    OUT 29     

13   15  30  

14  16    DEZ 

16  18    4   

18     19      5     

21    22    6    

22   23     7    

23   24   11  

 24    25    12   7 
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