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Em 1928, seis anos clepois da morte cle Aurélia cle Sousa, a-

escritora britânica Virginia Woolf (1882-1941) deu uma con-

ferência em oxforcl sobre as condições necessárias à criação

cle obras cle arte, da ficção à pintura. Como é que o facto de

se ter nascido mulher ou homem determinava o acesso à cria-

tiviclade?
Publicaclo em 1929 com o título A Rot'¡m of One's Own lUm

Quarto só parasl], o ensaio tornou-se um texto central para pen-

sar as relações entre a identidade feminina e a produçáo literá-

ria e artística: (uma mulher tem de ter dinheiro e um quarto só

para si, se quiser escrever ficçáoo.

No seu ensaio, Woolf explicou porque é que <a irmã de

Shakespeare)) nunca poderia ter escrito o que o irmão escre-

veu. Porque a sua educação, a sua família, o seu meio social não

teriam permitido nem incentivaclo o seu eventual talento. Por

ser uma mulher - e não um homem _- estaria exposta a todos

aqueles constrangimentos que dificultam a criatividacle.

Por um laclo, estavam os obstáculos formais ou legais :
a impossibilidacle de as mulheres estudarern nas melhores esco-

las, cìe entrarem na universidade ou de pertencerem a institui-

ções literárias, artísticas ou científicas; ou, até, a impossibilidacle

legal cle gerirem bens materiais, o que as colocava na depencìên-

cia económica cle pais e maridos.
Por outro lado, encontravam-se os obstáculos informais e

inconscientes que podiam ser tão poclerosos como os outros:
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Vìrgìnìa Woolf em l9oz, fotografada

¡:or George Charles Beresfor.l.
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14 Aurélia de Sousa,,4ulo-refroto,
s.d., arquivo CMMOS, CMp.

a falta de incentivo familiar e educacional ao desenvolvimento
de talentos e ambições, o (parece mal)), o medo do ridícuro, o
temor de não corresponder às expectativas sociais, familiares e
culturais que determinavam os caminhos possíveis às mulheres.

O ensaio, brilhante e pioneiro, de Virginia Woolf inspirou
as muitas abordagens feministas que, desde a década de 1g70,
enriqueceram a história da arte, fazendo-a refletir sobre as con-
diçÕes da prática artística e da perceção que os outros têm
dessa mesma prática. A geografia, o género, o contexto social
e intelectual - ou seja, a vida - são indissociáveis da obra.
Contudo, quem define que obras e que nomes devem ficar para
a história também pertence a um lugar e a um tempo especÍfi_
cos. E durante muito tempo as mulheres, artistas, escritoras,
criadoras, foram secundarizadas. só quando a história da lite-
ratura ou da arte tomou consciência dos seus mecanismos de
seleção é que foi capaz de <encontrar> aquelas mulheres que já
lá estavam.
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BIOGRAFIA: ESPAÇO,
EDUCAÇÃO, DINHEIRO, TEMPO

Aurélia de sousa tinha o talento, a vontade e a determinação.
E, como escreveu Virginia Woolf, teve <um quarto só para si>.
Teve o espaço, a educação, o dinheiro e o tempo que lhe permi_
tiram dedicar-se à prática artística.

t. A investigação e as publicaçõesjá
realizadas sobre Aurélia de Sousa,

sobretudo por Raquel Henriques da
Silva e Maria João Lello Ortigão de

Oliveira, foram essenciais para o meu
trabalho de curadoria da exposição e
de organização deste catálogo. Assim,

é com grande satisfação que conto
com a sua participação neste catálogor

Adelaide Duarte,,Auréfto de Sousq,
Col. Pintores Portugueses (Matosinhosr

QuidNovi, zoro); Maria João Lello
Ortigão de Oliveira, Áurélio de Souso

em Contexfo. A cultura artística no fim
de século (Lisboa, lmprensa Nacional-
-Casa da lVoeda, Col. Arte e Artistas,

zooó); Raquel Henriques da Silva, Áuréliq
de Souso, Col. Þintores portugueses

(Lisboa: Inapa, zoo4l.a ed. tççzl).

Espaço
Nasceu na América do sur, em rg66¡. o pai fora trabalhar para
o Chile à procura de melhores condições de vida, como tantos
outros portugueses deste período, que partiam sobretudo para
o Brasil. A fortuna feita na construção dos caminhos de ferro
contribuiu para o regresso ao porto em lg69 e para a compra
de uma propriedade às portas da cidade do porto e sobre o rio
Douro. Foi logo aqui que Aurélia começou por ser <estrangeira>,
ideia que Ana soromenho exprorará na sua anárise biográfica.

A Quinta da china foi a principal morada de Aurélia de sousa
até ao fim da vida, em Ig22.Lâ, tanto pôde ter acesso ao silêncio
e ao isolamento, como à companhia e partilha das atividades
domésticas que marcavam o quotidiano feminino. Foi lá que
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a falta de incentivo familiar e educacional ao desenvolvimento
de talentos e ambições, o (parece mal)), o medo do ridículo, o

temor de não corresponder às expectativas sociais, familiares e

culturais que determinavam os caminhos possíveis às mulheres.

O ensaio, brilhante e pioneiro, de Virginia Woolf inspirou
as muitas abordagens feministas que, desde a década de 1970,

enriqueceram a história da arte, fazendo-a refletir sobre as con-

dições da prática artística e da perceção que os outros tem
dessa mesma prática. A geografia, o género, o contexto social
e intelectual - ou seja, a vida - são indissociáveis da obra.
Contudo, quem define que obras e que nomes devem ficar para

a história também pertence a um lugar e a um tempo especifi-
cos. E durante muito tempo as mulheres, artistas, escritoras,
criadoras, foram secundarizadas. Só quando a história da lite-
ratura ou da arte tomou consciência dos seus mecanismos de

seleção é que foi capaz de (encontrar)) aquelas mulheres que iá
lá estavam.

BIOGRAFIA: ESPAÇO,
EDUCAÇÃO, DINHEIRO, TEMPO

Aurélia de Sousa tinha o talento, a vontade e a determinação.
E, como escreveu Virginia Woolf, teve num quarto só para si)).

Teve o espaço, a educação, o dinheiro e o tempo que lhe permi
tiram dedicar-se à prática artÍstica.

Espaço
Nasceu na América do Sul, em 1866t. O pai fora trabalhar para
o Chile à procura de melhores condições de vida, como tantos
outros portugueses deste período, que partiam sobretudo para
o Brasil. A fortuna feita na construção dos caminhos de ferro
contribuiu para o regresso ao Porto em 1869 e para a compra
de uma propriedade às portas da cidade do Porto e sobre o rio
Douro. Foi logo aqui que Aurélia começou por ser (estrangeira)),

ideia que Ana Soromenho explorará na sua análise biográfica.
A Quinta da China foi a principal morada de Aurélia de Sousa

até ao fim da vida, em 1922. Lá, tanto pôde ter acesso ao silencio
e ao isolamento, como à companhia e partilha das atividades
domésticas que marcavam o quotidiano feminino. Foi lá que

montou o seu ateliê de pintura e o laboratório fotográfico, o seu

(quarto só para si>.

Educação
As aulas particulares de desenho e pintura não foram suficien-

tes. seguiu-se a Academia Portuense de Belas-Artes e, depois, a

ida para Paris, lugar de todas as ambições artÍsticas. A resistên-

cia familiar inicial foi ultrapassada pela determinação de Aurélia

de sousa em aprender mais e melhor. o acesso aos espaços de

ensino de prestigio constituía uma das principais fronteiras entre

o amadorismo - associado à pintura realizada por mulheres - e

a profissionalização - associada à arte produzida por homens'

Dinheiro
Era prosaico, trMal e até indelicado falar de dinheiro. Porém, sem

o dinheiro obtido na experiência de emigração paterna, Aurélia

e as suas irmãs não teriam tido uma educação semelhante à da

burguesia ou aristocracia endinheirada daquele perÍodo' E, mais

tarde, sem o apoio económico dos cunhados, dificilmente Aurélia

de sousa poderia ter partido para Paris e inscrever-se naAcademia

Julian ou viajado pela Europa paraver e aprender. Por outro lado, o

dinheiro obtido com avenda das suas pinturas e com as aulas par-

ticulares que também deu terá sido determinante para que a artis-

ta pudesse prosseguir a sua prática artÍstica e profissionalizar-se.

Tempo
Sem tempo disponível não há talento que se possa manifes-

tar. O casamento, a maternidade e a gestão da casa ocupavam

o tempo e a energia da maior parte das mulheres do seu meio'

Também por não se ter casado nem ter tido filhos, teve a dispo-

nibilidade de tempo para pintar, para fotografar, para viaiar pela

Europa ou para passear de bicicleta nos arredores do Porto. Para

transformar em profissão aquilo que começara por ser apenas

mais uma aprendizagem ou um passatempo adequado às meni-

nas privilegiadas da segunda metade do século XIX: o desenho e

a pintura, ao lado do piano, do canto ou dos bordados.

Independentemente da suavontade, talento ou determinação indi-

viduais, o contexto pessoal de Aurélia de sousa possibilitou-lhe ter
(um quarto só para sir. Um espaço físico e metafórico para criar'
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Ser umulher-artista) era diferente de ser (artista)), que continuava
a subentender uma masculinidacìe. A construçáo do significaclo
da dupla iclenticlade cle umulher-artistar, numa altura em que esta
passa a ter cada vez mais visibilidacle, como acontece no século
XIX, está imbuída de uma inferiorização do seu estatuto. A falta
de uqualidade artÍsticar de algumas daquelas mulheres levou a
generalizações por parte da crítica em relação à criação artística
feminina - uma mulher-artista tendia a representar (asll mulhe-
res artistas, enquanto um homem artista representava-se apenas
a si próprio.

Assim, houve uma tendência para associar a falta de qualidade
ao facto cle uma artista ser mulher: se uma mulher fosse consi-
deracla <má artistari, isso tornava-se indissociável do seu género,
nurra generalização coletiva, mas, se fosse um homem a ser con-
siderado mau artista, não se clava uma extrapolação para ((os)

homens em geral, limitando-se essa avaliação à sua identidacle
indiviclual. As mulheres pocliam ser <exceçÕes), exemplos raros e
singulares cle talentos considerados masculinos, mas não podiam
ser rrartistasr tão rrmásl como outros homens artistas, sem que
isso fosse atribuíclo às características do seu sexo. Compreencler
esta cliferença, construÍda no período histórico em que aumenta
significativamente o número cle mulheres artistas, ajuda-nos a
abordar Aurélia cle Sousa nos cruzarnentos entre biografia e obra.

As mulheres artistas com pretensões a uma carreira artís-
tica, corn tuclo o que ela implicava cle exposição pública, tinham
de conviver cort a conclescendência generalizada que a força cla
imagem do diletantismo artístico feminino pressupunha. Eram
as artistas amacloras. Júlio Brandão, ao escrever sobre a (rara
originalidadeir e <técnicari de pintura das irmãs Sousa, fez ques-
tão de frisar como irnão era a de um diletantismo frágil, ou a
habitual exibição cle meninas prendadas . No seu artigo uConde-
nar sem ver: as outras que não eram Aurélia¡,, Sandra Leandro
irá explorar esta tensão através dos casos das <outras) pintoras
contemporâneas, muitas delas <amadorasr.

Em finais clo século XIX, tal como na primeira metade clo XX,
a <mulher-artista, tornou-se um tipo, sem nome nem identidade
específica. De preferência, bonita. Em postais fotográficos, postais
ilustrados, capas de revista, fotografias estereoscópicas, cromos

Júlio Brandão, uD. Aurélia de Sousa
e D. Soña de Sousa,, Sombro e Luz.

Qevisto c/e Fotogrøfia e,A¡fe, Porto:
Typographia Século XX, l9ol, pp. l78,tBo.
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Ser <mulher-artistarr era diferente de ser <artistarr' que continuava

a subentender uma masculinidade' A construçáo do significado

da dupla identidade de umulher-artista>' numa altura em que esta

passa a ter cada vez mais visibilidade' como acontece no século

XIX,estáimbuídadeumainferiorizaçãodoseuestatuto.Afalta
de <qualidade artística' de algumas daquelas mulheres levou a

generalizaçÕes por parte da crÍtica em relação à criação artística

feminina - uma mulher-artista tendia a representar (as') mulhe-

res artistas, enquanto um homem artista representava-se apenas

a si próprio.
Assim, houve uma tendência para associar a falta de qualidade

ao facto de uma artista ser mulher: se uma mulher fosse consi-

derada <má artistarr, isso tornava-se indissociável do seu género'

numa generalização coletiva, mas' se fosse um homem a ser con-

siderado mau artista, não se dava uma extrapolação para (os))

homens em geral, limitando-se essa avaliaçáo à sua identidade

individual. As mulheres podiam ser <exceçõesri' exemplos raros e

singulares de talentos considerados masculinos' mas não podiam

ser (artistas) tão <másl como outros homens artistas' sem que

isso fosse atribuído às características do seu sexo' Compreender

esta diferença, construída no período histórico em que aumenta

significativamente o número de mulheres artistas' ajuda-nos a

abordar Aurélia de Sousa nos cruzamentos entre biografia e obra'

As mulheres artistas com pretensões a uma carreira artís-

tica, com tudo o que ela implicava de exposição pública' tinham

de conviver com a condescendência generalizada que a força da

imagem do diletantismo artístico feminino pressupunha' Eram

as artistas amadoras. Júlio Brandão' ao escrever sobre a (rara

originalidade> e rrtécnical de pintura das irmãs Sousa' fez ques-

tão de frisar como <não era a de um diletantismo frágil' ou a

habitual exibição de meninas prendadas'' No seu artigo uConde-

nar sem ver: as outras que não eram Auréliao' Sandra Leandro

irá explorar esta tensão através dos casos das <outras> pintoras

contemporâneas, muitas delas uamadoras'l'

Em finais do século XIX, tal como na primeira metade do XX'

a <mulher-artistarr tornou-se um tipo' sem nome nem identidade

especÍfica. De preferência, bonita' Em postais fotográficos' postais

ilustrados, capas de revista, fotografias estereoscópicas' cromos
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Capa da revìsta LAmour' Journal lllustré,

[u- ll y a des hommes qui ne veulent pas

que les femmes peignent... C'est parce qu'ils

aiment mieux les... dépeignerlnl, rz de julho

de t9o3. llustração de capa, ass. ilegível,

publicação ilustrada francesa, col. F.LV

Capa da revista Feminø. Literaturo, orte e modo,
¡.o 9, Lìsboa, 5 de março de t93t. Fotografia de
capa assinada por Horácio Novaes, publicação

semanal dìrìgida por Helena de Aragão, col. F.LV

Capa da revista O Século /lustrqdo, n.o 458,
lo de maio de 1947 Fotografia de capa com

a legenda nMarie Macdonald é uma vedeta
bonita e pintora de mérito,, col F.LV.

Capa da revista O Cruzeiro, n.o 50, 28 de

setembro de 1957 Fotografia de capa com

a legenda nsrta Maria de Lourdes Monteiro
em ektachrome de António Rudge especìal

para a revista O Cruzeiro>>, col. F.LV.

uLa Peinture>, postal fotográfico
francês, exemplar n.o ó da série

<Les Arts>, c. l9oo, col. F.LV

nLa Þeinturer, cromo publicitário,
<Magasin de Chaussures L. Deschanel,

Rue Trésorerie, ll, et Rue Dorée, z, Nîmeso

IFrança], litografia colorida, s.d., col. F.LV.
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a de Sousar, Sombrq e Luz

Je Fotografio e ArÉe, Portor

léculo XX, l9ol, pp.178-lBo.
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18 <Saint-Cast (C.-D.-N.). - Bois de la Vìeuxville> [Bretanha, França],
nCliché Varignonr, postal fotográfico, c. l9lo, col. F.LV
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nChocolat Magniez-Baussart, Amiens>

IFrança], cromo publicitário, s.d., col. F.LV

,,The Ch¡ld Artistr, estereoscopia fotográfica, s.d., col. F.LV

Scrr,¡e rnou'TnE DuFFER
lri

l\

,\l:'

uMerveilleuse au Þarc Royalr,
assinado por H. Manuel, Paris, postal
fotográfico anterior a 19o4, col. F.LV þ

nScene from 'The Duffer',, postal fotográfico da série <Dainty
novels>, humorístico, edição de nDover street studioso, s.d., col. F.LV

t



t Magniez-Baussart, Amiensr

omo publicitário, s.d., col. F.LV
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veilleuse au Parc Royalo,

por H. Manuel, Paris, postal

co anterior a l9o¿, col. F.LV

f Scm¡ rRou"TnE DuTFER

lfl SnlNl'C,lSffC, D.'N,r, - ,iln ,1t Lt t/i¿ttt'ill
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publicitários, ou ilustrações humorísticas, a mulher ou menina

junto aos materiais da prática pictórica, em ação ou a olhar para

nós, observadores, banalizou-se na cultura visual da época.

INT{A'I-ICA 11 PESQL]ISA I" CTO GRI\FICA
AIJRÉI,IA FOT'ÓGRAIIA

No tempo de Aurélia de Sousa, as técnicas fotográficas já tinham

evoluído muito desde a sua invenção em 1839. Na década de

1880, a empresa Kodak divulgou a máquina fotográfica de rolo,

que tornou muito mais fácil e económico revelar as imagens.

A fotografia democratizou-se. Os aparelhos passaram a ser

mais leves, portáteis e fáceis de manusear, e a fotografia dei-

xou de ser apenas para profissionais ou especialistas. Passou

a ser uma prática globalmente difundida, popular e usada de

múltiplas formas.
Aurélia de Sousa usou a fotografia de formas diferentes. Em

primeiro lugar, como a maior parte das pessoas, para fazer os

seus uálbuns de lamília
mitiu que muitas pessoas construíssem a sua própria história
para além da história universal ou nacional. Na primeira secção

do catálogo, podemos observar algumas das fotografias feitas

no espaço familiar por membros da família, ao lado das que

foram realizadas nos estúdios profissionais, como o de EmÍlio

Biel, um alemão que viveu no Porto e em Lisboa e foi um dos

mais conhecidos fotógrafos deste período.

Depois, Aurélia experimentou a fotografia como uma prática

artÍstica. Ao ar livre, no campo, no jardim, no espaço domés-

tico ou urbanizado, procurou obter imagens fotográficas que

sublinhassem a beleza do objeto representado. Prestando

uma especial atenção à composição, à estética e à tonalidade,
esta maneira de fotografar aproximava-se da pintura' Por isso,

chamava-se <pictorialistar.
Em terceiro lugar, Aurélia fez o que muitos artistas contem-

porâneos estavam alazer: recorreu à fotografia no próprio pro-

cesso da pintura. Desde a descoberta da tecnologia fotográfica

- entre Paris (Daguerre, Niépce) e Londres (falbot) - que as

opiniões se dividiram. Para uns era uma técnica, para outros
uma arte. Flaubert ironizou definindo a fotografia como aquilo

19
<Saint-Cast (C.-D.-N.). - Bois de la Vieuxvilleo IBretanha, França],

nCliché Varignonr, poslal fotográfico, c.191o, col. F.LV'

,,The Child Artistu, estereoscopìa fotográfica, s.d., col F.LV.
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que (vinha substituir a pinturar. Não veio substituir, mas veio
perturbála. Não só a pintura, mas todos os paradigmas de repre-
sentação da realidade, verdade e observaçáo. Foram muitos os
pintores que, tal como Aurélia, se interessaram pela fotografia e
que a usaram como instrumento para chegar à obra final.

A amizade e vizinhança com o grande fotógrafo portuense
Aurélio da Paz dos Reis - que Maria do Carmo Serén explora
na sua contribuição para este catálogo, (Encontros e desencon-
tros sem importância: Aurélia de Sousa e Aurélio da Paz dos
Reisu - podem ajudar a compreender melhor o interesse de
Aurélia de Sousa por fotografia. Aurélio foi o autor da fotografia
escolhida para imagem da exposição, e para a capa deste catá-
logo, uma fotografia que contém muitos dos fios condutores da
nossa abordagem. Propositadamente, escolhemos a reprodução
de uma fotografia e não a reprodução de uma pintura de Aurélia
para representar a exposição. Não uma fotografia realizada por
ela, mas uma fotografia onde está representada, ao lado de um
dos seus autorretratos. Lado a lado, fotografada, por Aurélio, e
pintada, por ela própria.

O espólio fotográfico de Aurélia de Sousa, em coleções pri-
vadas do Porto e no CMMOS, assim como o conjunto de máqui-
nas fotográficas que lhe pertenceram e que aqui reproduzimos,
revelam como, além de pintora, Aurélia foi também fotógrafa.
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':" Qui o peur des /emmes photogrophes?
1839 ù 19t9, Musée d'Orsay, Paris,

t4 de outubro de 2oì5 a z5 de janeiro de
zot6; Tirée por... q ,Qqinho D. Améliq e a
Fotografio, Palácio Nacional da Ajuda,

Lisboa,3o de setembro de 2Ol5 a 20 de
janeiro de zot6; Lee MiLLer, A woman's

wor, lmperialWar Museum, Londres, t5 de
outubro de 2o1S a 24 de abril de zot6; Juliq

Margaret Comeron, Victoria and Albert
Museum, Londres, z8 de novembro de zol5

a zl de fevereiro de zot6; Julia Margaret
Comeron¡ lnfluence ond /ntimocA, Science
Museum, Londres, de z4 de setembro de

2o15 a 28 de março de 2Oró.

Desde os seus começos que as mulheres também praticaram
a fotografia. Como têm vindo a demonstrar várias exposições
recentes, elas são em número muito maior do que se julgava .

Algumas, como Julia Margaret Cameron (1815-1879), foram reco-
nhecidas em vida. Hoje considerada uma das melhores e mais
prolíficas fotógrafas do século XIX, a britânica combinou pin-
tura e fotografia em retratos encenados e desfocados.

A Royal Photographic Society of Great Britain foi inaugurada,
em 1853, com um encontro aberto (a senhoras e cavalheiros
interessados em fotografia)). Ao contrário de muitas institui-
çÕes britânicas de prestígio, como a Royal Academy of Arts ou
a Royal Geographical Society, adotou desde o início a regra de
que as (senhoras) podiam ser membros.

L
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que (vinha substituir a pinturaD. Não veio substituir, mas veio

perturbála. Não só a pintura, mas todos os paradigmas de repre-

sentação da realidade, verdade e observação. Foram muitos os

pintores que, tal como Aurélia, se interessaram pela fotografia e

que a usaram como instrumento para chegar à obra final'

A amizade e vizinhança com o grande fotógrafo portuense

Aurélio da Paz dos Reis - que Maria do carmo serén explora

na sua contribuição para este catálogo, (Encontros e desencon-

tros sem importância: Aurélia de sousa e Aurélio da Paz dos

Reiso - podem ajudar a compreender melhor o interesse de

Aurélia de sousa por fotografia. Aurélio foi o autor da fotografia

escolhida para imagem da exposição, e para a capa deste catá-

logo, uma fotografia que contém muitos dos fios condutores da

nossa abordagem. Propositadamente, escolhemos a reprodução

de uma fotografia e não a reprodução de uma pintura de Aurélia

para representar a exposição. Náo uma fotografia realizada por

ela, mas uma fotografia onde está representada, ao lado de um

dos seus autorretratos. Lado a lado, fotografada, por Aurélio, e

pintada, Por ela PróPria.
O espólio fotográfico de Aurélia de Sousa, em coleçöes pri-

vadas do Porto e no CMMOS, assim como o coniunto de máqui-

nas fotográficas que lhe pertenceram e que aqui reproduzimos,

revelam como, além de pintora, Aurélia foi também fotógrafa.

MULHERES FOTÓGRAFAS CONTEMPORÃNEAS

Desde os seus começos que as mulheres também praticaram

a fotografia. como têm vindo a demonstrar várias exposições

recentes, elas são em número muito maior do que se julgava5'

Algumas, como Julia Margaret Cameron (1815-1879), foram reco-

nhecidas em vida. Hoje considerada uma das melhores e mais

prolíficas fotógrafas do século xlX, a britânica combinou pin-

tura e fotografia em retratos encenados e desfocados'

ARoyal Photographic Society of Great Britain foi inaugurada,

em 1853, com um encontro aberto (a SenhoraS e cavalheiros

interessados em fotogfâfiar. Ao contrário de muitas institui-

ções britânicas de prestígio, como a Royal Academy of Arts ou

a Royal Geographical Society, adotou desde o início a regra de

que as (senhorasD podiam ser membros'

A fotografia surgiu como mais uma nova área de trabalho e

criatividade para as mulheres mas, tal como sucedia em todas

as outras esferas, o seu género afetava aquilo que podiam fazer.

No começo da fotografia, a maior parte das mulheres fotogra-

fava uem casa)), tendo por tema o seu próprio ambiente familiar.

Por vezes, eram filhas ou mulheres de homens que também foto-

grafavam, como aconteceu com a portuguesa Margarida Relvas,

filha de Carlos Relvas.

Contemporâneas de Aurélia, no entanto, foram muitas as

mulheres que praticaram todas as formas de fotografia. A fa-

mosa retratista Zaida Ben-Yusuf abriu o seu estúdio na Quinta
Avenida, em Nova lorque, no ano de 1897a. Gertrude Käsebier

(1352-1934) e Minna Keene (1861-1943), ambas com carreiras

profissionais, também exploraram as possibilidades da fotogra-

fia pictorialista, tal como Aurélias'

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
ENTREOPORTOEPARIS

Como tantas outras raparigas portuguesas com possibilidades

económicas, Aurélia de Sousa teve lições particulares de dese-

nho e pintura até que, segundo consta na famÍlia, o seu profes-

sor, Caetano Moreira da Costa Lima, anunciou nada mais ter
para lhe ensinar. A mãe teria resistido. Uma coisa era aprender

os rudimentos das artes visuais para ocupar os tempos liwes;

outra, muito distinta, seria estudar na Academia, ao lado de uma

maioria de alunos masculinos, e com o grau de exigência que

antecipava uma profissionalização artÍstica. O texto de Susana

Moncóvio, nMulheres artistas antes de Aurélia de Sousa: a lenta
metamorfose de uma condição no espaço da Academia Por'
tuense de Belas.Arteo, irá explorar as transformações do lugar

das mulheres na Academia Portuense, desde o perÍodo histórico
em que podiam participar nas exposições, mas não serem alunas

de pleno direito, até ao momento, em 1881, em que a instituição
de ensino artÍstico se abriu a aindividuos de ambos os sexos)).

A Academia Portuense de Belas-Artes
Com 27 anos, uma idade já tardia, Aurélia inscreveu-se na prin-

cipal instituição de ensino artÍstico da cidade. Em 1893, entrou
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4. Frank Goodye ar, Zaida 8en-Yusuf: New

York Þortroit Photogroplrer (Nova lorque,

Merrel, zooS). Catálogo de Exposição

[Washington D.C., The National Þortrait
Gallery of the Smithsonian lnstitution,
r de abril a ì de setembro de zoo8l.

s. Stephen Petersen e Janis A. Tomlinson,

Ge rtr ude Kcisebier. The Complexitg
of Light ond Shode. PhotogropÀs ond
popers of Gertrude Kcisebier in the

lJ níversitg of Delowore ColÍection
(Delaware, University of Delaware, 2ol5).
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diretamente para o 3." curso de Desenho-Histórico, pois o ensino
privado já lhe permitia dominar as aprendizagens iniciais. Bem
classificada e premiada, passou, então, para aquele que era con_
siderado o domínio mais exigente e por isso mais prestigiado, o
da pintura histórica.

Aurélia não chegou a concluir o curso no porto, pois decidiu
prosseguir os seus estudos em Paris, <a capital do século XIX,,
segundo walter Benjamim. com este gesto revelou uma ambição
que se esperava das elites masculinas.

Este era o Porto onde vivia a escritora e académica alemã
Carolina Michaëlis (1851-1925) : x¡lg Vasconcelos)), porque
casada com Joaquim de Vasconcelos, portuense, também ele
notável académico e o primeiro historiador de arte português.
No entanto, este era também o porto onde, tal como no resto
de Portugal, os constrangimentos aos percursos educativos,
criativos e intelectuais das mulheres eram maiores do que em
Londres, Paris ou Nova lorque, cidades onde muitas décadas
de ativismo pelos direitos das mulheres já tinham tido os seus
efeitos. O artigo de Manuel de Sampayo pimentel Azevedo
Graça centra-se no <Porto. Entre dois séculos-, dando ênfase
às transformações urbanas, à consolidação da burguesia e a
algumas figuras femininas que se destacaram durante este
período, enquanto Bruno Monteiro explora o estatuto, os
discursos e as práticas de (outrasD mulheres que habitavam
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a cidade, aquelas que não tinham nome nem
voz - <Outras entre as mulheres. Represen-
tações e realidades das operárias, criadas e
prostitutas do Porto (f 880-f If 0)r.

T

.d Academia Julian, Paris, circa lg00
A cidade de Paris, à qual Aurélia chegou em
1899, era o destino eleito por jovens artistas
provenientes de muitos lugares. O estudo do
modelo nu tinha sido a principal razão invo-
cada para excluir as mulheres da École des
Beaux-Arts parisiense ou da londrina Royal
Academy of Arts. Só em 1892, momento em
que o seu prestÍgio já tinha sido posto em
causa pelos muitos <ismos> transgressores
de finais do século, é que a escola de belas-

,l

Estudantes femininas numa aula de desenho com
modelo ao vivo. Fotografia, c. de r9oo, Herkomer Art

School, Bushey, Hertfordshire, Reino Unido.
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diretamente para o 3." curso de Desenho Histórico, pois o ensino

privado já lhe permitia dominar as aprendizagens iniciais' Bem

classificada e premiada, passou, então, para aquele que era con-

siderado o domÍnio mais exigente e por isso mais prestigiado, o

da pintura histórica.
AurélianãochegouaconcluirocursonoPorto,poisdecidiu

prosseguir os seus estudos em Paris, <a capital do século xlX'r,

segundo Walter Benjamim. Com este gesto revelou uma ambição

que se esperava das elites masculinas'

Este era o Porto onde vivia a escritora e académica alemã

carolina Michaelis (1351-1925) - nde vasconcelos)), porque

casada com Joaquim de Vasconcelos, portuense, também ele

notável académico e o primeiro historiador de arte português.

No entanto, este era também o Porto onde, tal como no resto

de Portugal, os constrangimentos aos percursos educativos,

criativos e intelectuais das mulheres eram maiores do que em

Londres, Paris ou Nova Iorque, cidades onde muitas décadas

de ativismo pelos direitos das mulheres iá tinham tido os seus

efeitos. o artigo de Manuel de sampayo Pimentel Azevedo

Graça centra-se no <Porto. Entre dois séculos-, dando ênfase

às transformações urbanas, à consolidação da burguesia e a

algumas figuras femininas que se destacaram durante este

período, enquanto Bruno Monteiro explora o estatuto, os

discursos e as práticas de <outras> mulheres que habitavam

a cidade, aquelas que não tinham nome nem

voz - <Outras entre as mulheres. Represen-

tações e realidades das operárias, criadas e

prostitutas do Porto (1880-f 9f Qr.

,A ,Aeaaåe¡aaia .lutlåan, É¡aris, r:irca 19ÛS

A cidade de Paris, à qual Aurélia chegou em

1899, era o destino eleito por jovens artistas
provenientes de muitos lugares. O estudo do

modelo nu tinha sido a principal razão invo-

cada para excluir as mulheres da École des

Beaux-Arts parisiense ou da londrina Royal

Academy of Arts. Só em 1897, momento em

que o seu prestÍgio já tinha sido posto em

causa pelos muitos <ismosr) transgressores

de finais do século, é que a escola de belas-

-artes de Paris passara a aceitar estudantes

femininasó.
Desde a década de 1870, no entanto, que

algumas escolas privadas parisienses detinham

ateliês femininos. Afinal, havia uma enorme

quantidade de mulheres provenientes de vários

países europeus e dos EUA interessadas em

prosseguir uma carreira artÍstica. E as suas pro'

pinas eram muito mais elevadas do que as dos

homens. A Academia Julian era a mais conhe

cida e foi lá que as duas irmãs Sousa se inscre'

Vefam em 1899 7. 
Marie Bashkirtseff, No esiúdio (ateliê feminino na Academia

A eSCOla tofnafa-Se mUitO COnheCida quan- Julian), r88r, Museu do Estado de Dnipropetrovsk' Ucrânìa'

do, em 1887, Marie Bashkirtseff, uma das suas

alunas, publicou um diário8. Nele, descreveu o que era ser uma

mulher aspirante a pintora, em Paris. A jovem aristocrata ucra-

niana reconheceu como Rudolphe Julian, diretor da escola, con-

siderava (as suas alunas tão boas como os alunosrr. O problema

era o resto. Para se ser artista era preciso também ser flâneur;

ou flâneuse. Passear livremente pelas ruas de Paris, frequentar

os museus e jardins da cidade, deambular, ver, observar' E uma

tal liberdade - segundo ela, indissociável da criação artística

- distinguia os homens das mulheres. Eles tinham-na. EIas não. i;Jil:i:iliJ'::l;ff/,få3^^
NãO SabemOS Se AUfélia eSCfeVeU Um diáfiO da SUa expe- nineteenth-centurg Poris (New Haven e

riência de ser mulher e artista em Paris (tal como Maria ¡oao Londres'YaleuniversitvPress'ree4)'

Ortigão explora, de forma ficcionada, no seu uAurélia de Sousa T.overcoming AII obstocles rhe women o/

(fragmento))) para este livro). No entanto, sabemos que viajou il:å:iî:.j;'3li[::,]:U;:ïf"t
pela Europa com a irmã, que passou férias a pintar no Norte de [Nova lorque' Dahesh Museum' r8 de

França juntamente com outras estudantes que terá conhecido '¿::J;:iiiìÏ:.¿î:;ïl,t"'îffi"
na academia, e que tinha consciência de como as diferenças de []}"m;t"t[å:l'rmi:[:1;::,,
género também afetavam O percurso artÍstico, mesmo na ACade- Arfisiic Relotions, Líterature ond Éhe visuol

mia Julian. Numa carta à sua irmã Luísa, anunciou que ia entrar i:iJ:|[i::::i":iJ-,ïi5::ffiiiî
num concurso da escola, mas que (não me dá palpite, entram ree4); catherine Fehrer, nwomen at the

muitos homens e onde eles entram as mulheres ficam logo para il'"flT: i:"ilii::;;;,'!å?îi.;yi""
o ladore.

A transição do século xlx para o século XX pode ser assim ,,"1i;J:::i':[m:"ri;i:ii::"Írr"
identificada como uma fronteira: caem muitas das barreiras deRozsikaParkereGriseldaPollock

visÍveis e institucionais que afastavam as mulheres dos espa- 
(Londres'VìrasoPress're85)'

ços de aprendizagem artística mais prestigiados. Porém, Iazem- i:ffi:i,îä:J:"^iiiîîä,ïi1"J:'
-nO pfeCisamente nO momento em que eSSeS lugafes também (CartaaLuísadeódefevereiroderqoo).
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perdem prestígio e os seus métodos e técnicas de ensino s.
tornam menos determinantes para os caminhos estéticos c¡ne
se começam a experimentar. o século XX caracteriza-se poi.
uma fragmentação dos espaços de arte e também pela reifì
cação de outro tipo de barreiras ao reconhecimento da cria.
tividade feminina, menos institucionais, menos visíveis, mas
igualmente dissuasoras.
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Explorei este assur¡to no meu livro
.4 .Arfe sem História. Mu[hetes

e cu[tura qrtísúico lSéculos
XVI-XX) (lisboa: Babel, zol:),

Em 1976, teve lugar em Los Angeres uma grande exposição inti-
tulada women Artists: 1550-1950. Desde então, têm sido muitos
os livros e exposições organizados em diversos países a mos-
trar o trabalho de mulheres artistas sobre as quais pouco ou
nada se sabia

Toda a segunda metade do século XIX foi um períoclo espe
cialmente rico para se estudar a profissionalização gradual clas
mulheres artistas . Pela primeiravez, em paÍses distintos, surgi-
ram grupos organizados de mulheres a empreender um ativismo
no mundo das artes - por meios legais (escrevendo petiçôes
públicas ou artigos de jornal) ou subversivos (concorrendo a
instituições mascuìinas com nomes falsos, masculinos).

uma das estratégias destes grupos de mulheres artistas clo
século XIX foi a de alterar as regras das instituições de ensino
e de exposição, pressionando-as para que também aceitassem
mulheres. Outra das estratégias, muito visível em Londres e
Paris, foi a de criar espaços alternativos de exposição só para
mulheres, algo que não agradava a toclas, pois eram sempre
considerados secundários face aos lugares onde apenas expu-
nham homens artistas.

Independentemente dos diferentes percursos e opções das
mulheres que se dedicaram à pintura de modo profissional, a
sua afirmação, tal como as muitas resistências a essa afirmaçào,
é fundamental para se compreender a arte e a produção artísti-
cas cleste período.

Apesar de a história da arte recente procurar uma maior plu-
ralidade de contextos artísticos, paris continua a ser estudado
como o centro do século XIX por lá se encontrar uma grancle

Garb, Sisfers of the Brush; Deborah
Cherry, Poinfing Women. Victoriqn

women qrflsÉs (Londres e Nova lorque,
Routledge, l9q5); Charlotte Yeldham,
Women,4rflsts in Nineieenflr,CenÉurg

Fronce ond Ëng1o nd, Their srt educqtion,
exAibition opporfuniúies and rnembershþ

o/ exÂibitlng socieúies ond ccodemies,
wiÉh qn ossessmenf o/ ihe subject inotfer
of tlrcù work cnd summorg biogropAies,

z vols. (Nova lorque: Routledge, t995);
Susan P. Casteras e Linda H. peterson,

A Slruggl" Ju Fnme. Wutorion women
qrúists qnd qc¡ÉAors (New Haven, yale

Center for British Art, tq9¿). Catálogo
de Exposição [Yale Center for British

Art, New Haven, I de março a B de maio
de 19941; Ellen Clayton, Ënglish Fernole

Artists, z vols, (Londres, Tinsley Bros.,
rBZó); Estrella de Diego, La mujer g lo

pintura de! XIX espoño1. Cuotrocientos
olvldodos g olgunos mós (Cátedra, zoog).



perdem prestigio e os seus métodos e técnicas de ensino se

tornam menos determinantes para os caminhos estéticos que

se começam a experimentar, O século XX caracteriza-se por

uma fragmentação dos espaços de arte e também pela reifi-

cação de outro tipo de barreiras ao reconhecimento da cria-

tividade feminina, menos institucionais, menos visíveis, mas

igualmente dissuasoras.

PINTORAS CONTEMPORÂNEAS
DE AURÉLIA DE SOUSA

Em 1976, teve lugar em Los Angeles uma grande exposição inti-

tulada women Artists: 1550-1950. Desde então, têm sido muitos

os livros e exposições organizados em diversos paises a mos-

trar o trabalho de mulheres artistas sobre as quais pouco ou

nada se sabia'o.
Toda a segunda metade do século XIX foi um período espe-

cialmente rico para se estudar a profissionalização gradual das

mulheres artistasrl. Pela primeira vez, em paÍses distintos, surgi-

ram grupos organizados de mulheres a empreender um ativismo

no mundo das artes - por meios legais (escrevendo petições

públicas ou artigos de jornal) ou subversivos (concorrendo a

instituições masculinas com nomes falsos, masculinos)'

uma das estratégias destes grupos de mulheres artistas do

século XIX foi a de alterar as regras das instituições de ensino

e de exposição, pressionando-as para que também aceitassem

mulheres. outra das estratégias, muito visível em Londres e

Paris, foi a de criar espaços alternativos de exposição só para

mulheres, algo que não agradava a todas, pois eram sempre

considerados secundários face aos lugares onde apenas expu-

nham homens artistas.
Independentemente dos diferentes percursos e opções das

mulheres que se dedicaram à pintura de modo profissional, a

sua afirmação, tal como as muitas resistências a essa afirmação,

é fundamental para se compreender a arte e a produção artÍsti-

cas deste periodo.
Apesar de a história da arte recente procurar uma maior plu-

ralidade de contextos artísticos, Paris continua a ser estudado

como o centro do século xlX por lá se encontrar uma grande
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Gwen John, Auto-reiroto,
c. l9oo, Tate Britain, Londres.

Marie Bashkirtseff, Auto-retroto com poleto,

1884, Musée des Beaux-Arts, Nice.

Cecilia Beaux, Auto-reiroio, 1894, National

Academy of Design, Nova lorque.

Paula Modersohn-Beckel Auto-retrÕfo, l90ó,

Paula Modersohn-Becker Museum, Bremen'
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26 Tarsila do Amaral, .Aufo-refroto

ou Monfeou Pouge.
Paris, lgzJ.

Museu Nacional de Belas
Artes do Rio de Janeiro.

concentração de escolas, exposições, .associações, crÍtica de
arte e comunidades informais de artistas. Antes, -durante 

e
depois de Aurélia de Sousa, foram muitas as mulheres pinto_
ras que lá viveram ou que por lá passaram. Berthe Morisot,
Eva Gonzalès e Mary Cassatt, mas também a britânica Gwen
John, as francesas Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Sonia
Delaunay e Rosa Bonheur", as alemãs Käthe Kollwitz, paula
Modersohn-Becker, Gabriele Münter e Hannah Höch, as norte_
-americanas cecilia Beaux, Romaine Brooks e Georgia o'Keeffe'',
ou a brasileira Tarsila do Amaral são apenas alguns dos muitos
nomes de mulheres que, tal como Aurélia, viveram a passagem
do século XIX para o XX. Todas eras já foram objeto de múrtiplas
publicações ou exposições.

Nesta exploração e afirmação da sua própria identidade,
foram muitas as mulheres artistas contemporâneas de Auréria
que também fizeram de si próprias objeto de exploração artís_
tica, sob a forma de autorretrato pictóricora.
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coNSTRUÇÃO HISTónlc,q
DE AURÉLIA DE SOUSA:
EXPOSIÇÕES, CATÁLOGOS, CRÍTICA

As exposições e a palavra escrita, da crítica e da história da
arte, modelaram a identidade histórica de <Auréria de sousau,
antes e depois da sua morte, em 1g22. Em vida, a pintora expôs
inúmeras vezes' no Porto sobretudo, mas também em Lisboa.
Um estilo de vida recolhido e familiar, algo que era esperado
do género feminino, conjugou-se com frequentes viagens pela
Europa e participações em exposições públicas. No entanto,
nunca obteve o reconhecimento e prestígio de muitos dos seus
contemporâneos.

'¡2. Rosq Bonheur eÉ so /omi/le. Irois
générotrons dbrfistes, exposição no

Musée National de Port-Royal des
Champs, Port-Royal des Champs, T

de abril a z5 de julho de zoró).

lJ. Georgio OKeeþ, exposição
na Tate Modern, Londres, ó de
julho a go de outubro de zoló.

t¿. Liz Rideal et al, Mirro¡ Mirror. Selt'_
-portraits bg women ortists (Londresr

Nationai Portrait Gallery, zoor). Catálogo
de Exposição ILondres, National portrãit

Gallery, z4 de outubro de 2ool a 24 de
fevereiro de zooz]; Liana De Girolami
Cheney, Alicia Craig Faxon e Kathleen
Lucey Russo, Sef-Porfroits bg Women

Poinfers (Londres: Ashgate, zoog).

r5. Joaquim Costa, <Exposição
d'arte>, .Arte, n.o 5J, 5.o Anno,

Porto, maio de l9oq, p.:g.

Crítica de arte: o ¡rtalento varonibr de AuréIia
Ao escrever sobre a obra de Aurélia de sousa exposta na Acade-
mia Portuense de Beras-Artes, em 190g, Joaquim costa admirou
o <rtalento varonirr de uma pintora que se encontrava na <prena
posse das suas faculdades>'5. Em 1g36, Júlio Brandão afirmou
que' se alguém visse a obra de Aurélia de sousa não sabendo se
era uma mulher ou um homem, <julgaria encontrar-se em frente
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r, SeÍ/-Porúroits bg Women

(Londres, Ashgate, 2oo9).

raquim Costa, <ExPosição
'te>, Arfe, n.o 53, 5.o Anno,

Þorto, maio de 1909, P.38.

concentração de escolas, exposiçöes, associações, crítica de

arte e comunidades informais de artistas. Antes, durante e

depois de Aurélia de Sousa, foram muitas as mulheres pinto-
ras que lá viveram ou que por lá passaram. Berthe Morisot,
Eva Gonzalès e Mary Cassatt, mas também a britânica Gwen

John, as francesas Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Sonia

Delaunay e Rosa Bonheur", as alemãs Käthe Kollwitz, Paula

Modersohn-Becker, Gabriele Münter e Hannah Höch, as norte-
-americanas Cecilia Beaux, Romaine Brooks e Georgia O'Keeffe'5,

ou a brasileira Tarsila do Amaral são apenas alguns dos muitos
nomes de mulheres que, tal como Aurélia, viveram a passagem

do século XIX para o XX. Todas elas já foram objeto de múltiplas
publicações ou exposições.

Nesta exploração e afirmação da sua própria identidade,
foram muitas as mulheres artistas contemporâneas de Aurélia
que também fizeram de si próprias objeto de exploração artÍs-
tica, sob a forma de autorretrato pictóricot4.

coNSrRUÇÃO HrSTÓntCn
DE AURÉLIA DE SOUSA:
EXPOSIÇOES, CATÁLOGOS, CRÍTICA

As exposições e a palavra escrita, da crÍtica e da história da

arte, modelaram a identidade histórica de aAurélia de Sousau,

antes e depois da sua morte, em 1922. Em vida, a pintora expôs

inúmeras vezes, no Porto sobretudo, mas também em Lisboa.

Um estilo de vida recolhido e familiat algo que era esperado

do género feminino, conjugou-se com frequentes viagens pela

Europa e participações em exposições públicas. No entanto,
nunca obteve o reconhecimento e prestígio de muitos dos seus

contemporâneos.

Crítica de arte: o <talento varonilu de Aurélia
Ao escrever sobre a obra de Aurélia de Sousa exposta na Acade-

mia Portuense de Belas-Artes, em 1909, Joaquim Costa admirou
o <talento varonil)) de uma pintora que se encontrava na (plena

posse das suas faculdades,rls. Em 1936, Júlio Brandão afirmou
que, se alguém visse a obra de Aurélia de Sousa não sabendo se

era uma mulher ou um homem, <julgaria encontrar-se em frente

de obras vividas e fortes de algum inconfundível e extraordiná-

rio pintor)), (com o cunho vigoroso e individual dos mestreso'ó.

Nada na sua pintura remetia, segundo ele, para a <fragili-

dade feminina> feita de ugraça e suavidade)) que caracterizaria

as obras de mulheres pintorastT. Porém, para que os leitores

não pudessem depreender destas suas palavras uma (masculi-

nizaçãoD da pintora - e não somente da sua obra -, Brandão

insiste em acrescentar um esclarecimento: <Não quer isto dizer

que a artista fosse alguma figura hirta e seca, do tipo de certas

velhas sufragistas inglesas, que os caricaturistas tomaram à sua

conta'))
A arte praticada por mulheres podia e devia ser (masculina)).

Era isso que distinguia as (melhoresD davasta maioria de mulhe-

res artistas. Contudo, as mulheres que praticavam a arte deviam

manter intacta a sua feminilidade. AÍ, Ionge de ser um elogio, a

masculinização era negativa e perniciosa, aquela que as (sufra-

gistas inglesasr - na sua reivindicação do acesso a percursos'

valores e direitos tidos como masculinos - simbolizavam de

modo mais veemente. Em Brandão ou em tantos outros autores'

portugueses ou estrangeiros, nas (velhas)) sufragistas inglesas

confluÍam todas as perturbações antifeministas'

Assim, Aurélia de Sousa sabia pintar como um homem <vigo-

rosoD e <individualt) mas era, ela própria, ttdelicada e débiLt e de

uma (grande ternura pelas flores>. Nesta ambivalência entre o

feminino e o masculino, o autor parece querer diferenciar aquilo

que deveria permanecer feminino - a identidade da pintora- e

aquilo que podia apropriar-se dos valores masculinos da distin-

ção e originalidade artísticas - a identidade da obra pictórica.

As crÍticas de arte ao trabalho de mulheres artistas desta época

estão repletas desta dualidade hesitante, entre a arte feminina,

que era considerada menor, amadora, não-original, e a arte das

- raras - mulheres que, ultrapassando os limites do seu sexo,

eram capazes de masculinizar a sua obra. o difÍcil, como a crí-

tica também reforçava, era pintar como um homem sem deixar

de ser uma mulher.
Também Marie Bashkirtseff (1858-1884) contou como' num

concurso interno na Academia Julian, o seu trabalho foi consi-

derado equivalente ao de um uhomem jovem> e upoderoso"'8'

De igual modo, quando Ramalho Ortigão quis enaltecer as capa-

cidades pictóricas da sua ñlha Berta Ortigão, considerou que
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tó, Júlio Brandão, nlntroduçãoo,

Exposiçôo de Homenogem Póstumo ò

Gronde Pintoro D. Aurélia de Souzo.

Salão de Belas-Artes do Palácio de

Cristal Portuense. t5 de junho de 195ó.

r7. Este parágrafo sobre as categorias

de feminino/masculino, tão comuns na

crítica de arte dos séculos XIX e XX

e que avaliam mulheres artìstas, já foi

publicado no artigo: Ana Vicente e Filipa

Lowndes Vicente, uFora dos cânones,

mulheres artistas e escritoras no Portugal

de princípios do século XXr, Foces de

Evo, Estudos sobre q mu/het 55, pp.57-51.

t8.The Journal of Moríe

Boshkirtsef, p.35o.
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Aurélia de Sousa, No Atelier
Assinado. c.'l9ló, óleo sobre

tela,55 x 48 cm.

Museu Nacional de Arte
Contemporânea do Chiado, Inv.279.

19. Beatriz Berrìni, CqrÉqs q Ãmílto
(Lisboa, Biblioteca Nacional, l99j),

p. to4, citado por Oliveira, Áurélio de
Souso em Contexfo. A cultura qrtístico

no fm de sécu/o, pp.217 e 218.

2o. Filipa Lowndes Vicente, nMulheres
artistas, As possibìlidades de criação

feminina em l9l5D, ¿n Steffen Dix (org.),

7975 - O ono do Orpheu (Lisboa:

Tinta-da-china, 2or5), pp. l2t-13ó.

(o que nela é especial é que das pintoras que eu conheço
nenhuma é tão homem como ela na maneira de ver o modelo e

de pôr a tinta na tela>te.

Ao construir uma carreira artÍstica pública, as mulheres artis-
tas contemporâneas de Aurélia de Sousa confrontavam-se com
estas tensões: entre o reconhecimento do seu <talento vârotibr,
o serem exceções a uma norma que associava mulheres-artistas
a artistas-amadoras, e o evitarem a ridicularização que muitas
vezes recaía sobre as mulheres com ambições intelectuais ou
artísticas ou sobre aquelas, como as sufragistas, com uma cons-
ciência politizada.

Exposições no século XX: Porto, Paris, Londres
Em vida, Aurélia de Sousa expôs muito, como Adelaide Duarte,
autora de uma monografia sobre a artista publicada em 2010,

analisará na sua contribuição para este catálogo, <Aurélia de
Sousa exposta: a construção de uma carreira de artista>. Expôs
sobretudo no Porto. Em 1916, expôs pela primeira vez na expo-
sição anual da Sociedade Nacional de Belas-Artes, em Lisboa,
iniciativa que começara no princÍpio do século. Em 71 artistas,
17 eram mulheres20. Quase todas tinham formação em ateliês
privados, como vinha indicado no catálogo. Apenas duas exce-

ções, vindas do Porto, ambas com formação na Academia Por-
tuense de Belas-Artes e na Academia Julian de Paris: Aurélia de
Sousa e Sofia de Sousa. A única escultora exposta também tivera
formação em Paris - Maria da Gloria Ribeiro da Cruz.

Columbano Bordalo Pinheiro, então diretor do Museu de
Arte Contemporânea, vê o quadro No atelier, gosta e compra-o
para o museu. Passa a ser a única obra de Aurélia de Sousa no
atual Museu do Chiado. Cena de interior ou autorretrato? Como
classificar esta obra, enigmática, de Aurélia segundo as tipo-
logias temáticas da pintura? Uma representação de si própria
enquanto artista introspetiva, de costas para nós, no seu espaço
de trabalho? Representação abstrata dos desafios da criativi-
dade? Na penumbra apenas se ilumina a pintura no cavalete.
A pintura dentro da pintura.

Duas grandes exposições individuais tiveram lugar no Porto
no século XX, após a sua morte. A primeira, Exposição de Home-
nagem Póstuma ã Grande Pintora Aurélia de Sousa, deu-se em
1936, graças ao empenho de Joaquim Lopes. Ocorreu no Palácio
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"o qu" nela é especial é que das pintoras que eu conheço

l-nùii;iaå ;;;.o,"ïãt" na rnaneira de ver o modelo e
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Ao con.struir rr-u.urr"ira artística pública' as mulheres artis-
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estas 
tensoir, 
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o reconhecimento do seu (talento varonll))'
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""..- .ä"*";;;;ril;; com ambições intelectuais ou

]i]i*ti."r ãr r*;;r"las, como as sufragistas' com uma cons-

clència 
politizada.

I*Þo*r.u", no século xX: Forto, Paris' Londres
Ea 
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o"ät;;" ;;r;u å"p0, muito, como Adelaide Duarte'

"u.";;;;ì;;-;;;;;;" a artista pubricada em 20r0'

Suri-åä"";;ffi;o'irãã or" este catáloso' <Aurélia de
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";;;.åäì" ",n" 
carretua de artista'' Expôs

"tu.*ri'.ä;;r- iligio, 
""por 

pela primeira vez na expo-

"ica" îä;; il;;;;"Ñ;;;ar de Beras-A":'' :T 
ti:lou'

'-niaiuti.ru oue comecara no princípio do sêcuto' Em / I artlstas'
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exposta também tivera

'othuçao em Paris - Maria da Gloria Ribeiro da Lruz'

. columbano Bordal,o p,nr,",ro, então diretor do Museu de

att" ô..,ã;;r;;";.-.,c o quu¿,, o No otelier' gosta e compra-o

ou.u ãï"T;',;;;;';'"';;;;;;." obra de Auréria de sousa no

"!uur vri'iï;ö;.;. ò;;; interior ou autorretrato? como

Itu--'ä."ï;;;;;;;"ìs,,'?u.. de Aurélia segundo as tipo-
t 

" st u'^ ä *. "'"ã"ît ","?"i 
uru r.pt" ""t"tï 5 :: o^:"^1T "

llqarunto artista intràspetiva, de costas para nos' no seu espaço

d" ì;;;;;;;;'J"*t"'J',',ta dos desanos da criativi-

luo"iï" oå;ñ;;;;;;; ;; lumina a pintura no cavarete'

â Þintura dentro da pintura.
Duas grandes "d;;tt;t individuais.tiveram 

lugar no Porto
.. -jfr;"". ;ulärr" *ãrte. ¡ primeira, Exposição de Home-

i's; 
"*;;;;;" 

t;;;;.;;;",, Aurétia de sousa' deu-se em

ts5o, s** ;;;#;oe .låaquim Lopes' ocorreu no Palácio

de cristal, inaugurado em 1865, um ano antes de a pintoranascer,

com a primeira grande Exposição Internacional organizada em

Portugal. Um ano depois da exposição, Joaquim Costa publicou

no Porto a primeira monografia sobre a artista"'.

A segunda exposição, em 1973, foi organizada no Museu

Nacional de soares dos Reis, por iniciativa da sua diretora,

Maria Emília Amaral Teixeira. Na exposição de 1936 estiveram

expostas 260 obras. Em 1973, foram 161. Em comum, as duas

exposições tinham o facto de a maior parte das obras ser pro-

veniente de casas particulares, sobretudo do Porto, sendo raros

os quadros oriundos de coleções públicas ou museus'

Isto exemplifica uma característica das obras de mulheres

artistas, até muito recentemente: foram menos colecionadas e

compradas (e, quando compradas, por valores mais baixos do

que os seus contemporâneos masculinos), menos estudadas e

reconhecidas enquanto nomes relevantes de movimentos artÍs-

ticos. E, por isso, quer as obras, quer os arquivos pessoais de

mulheres artistas tendem a permanecer em espaços privados,

tornando mais difícil o acesso a investigadores. Num círculo

vicioso de invisibilidade, o passado acaba por marcar o conhe-

cimento que se pode construir no presente.

Em 1987, pela primeira vez, as obras de Aurélia de Sousa

estiveram expostas fora de Portugal, precisamente na cidade de

Paris, onde vivera e estudara. O autorretrato de casaco verme-

lho - que se pode ver no Museu Nacional de Soares dos Reis

- esteve presente na exposição Soleil et Ombres. L'art portugais

du XIX^" siècle"'.
No ano 2000, o mesmo autorretrato voltou a sair de Portugal

para integrar uma reflexão sobre a arte na transição do século'

1900: Art at the crossroads levou-a a Londres e a Nova lorque,

onde esteve exposta ao lado do autorretrato da britânica Gwen

John (ver p.25)".

Escrita e história da arte
Em 1936, 14 anos depois da sua morte, Júlio Brandão afirmou

que a <eminente pintorarr (estava quase esquecida'r. O esqueci-

mento surge muitas vezes invocado em relação a mulheres artis-

tas, mesmo mais recentes, como se se tratasse de um acaso' Ora,

muitos homens artistas também foram esquecidos, mas não

por serem <homens>. Em contextos de desigualdade no acesso

Auto-¡etroÉo, óleo sobre tela,

4s x 36 cm.lnv. 828 Pin MNSR

zt. Joaquim Costa, Aurélio de Souso.

A suq vrdo e o suo obro (Porto, lmprensa

Portuguesa, tg37); outros textos sobre

ela foram sendo publicados ao longo

do século XX, como, por exemPlo,

A Aurélío de Souso, Texto de Maria

Luísa de Jesus e llustrações de Maria

Cândida Gonçalves (Porto, publicação

da Escola Aurélia de Sousa, s.d.).

u z, Soleil et Ombres. Lhrt portugois

du X/Xè'" siècle (Þarìs, Þaris Musées,

lç82). Catálogo de Exposição, pp. zó7-

-zó9. A exposição foi dePois Para
Lisboa, sob o título Arte Portugueso no

Século X/X, Palácio da Ajuda, Lisboa.

zJ. Robert Rosenblum e MarYAnne

Stevens (eds.), 19oo: Art at the crossroods
(Londres; Nova lorque, Royal Academy of

Arts; Solomon R. Guggenheim Museum,

zooo). Catálogo de Exposição.
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de homens e mulheres à educação, criação e espaço público, ¿
construção histórica da memória também depende da identidade
sexual do artista.

Foi só a investigação recente levada a cabo por historiadoras
de arte (mulheres, note-se) que veio afirmar o lugar de Aurélia
de sousa na história da arte nacional. Em 1983, Lúcia Almeida-
-Matos realizou uma tese de mestrado sobre Aurélia de Sousa
numa universidade norte-americana e publicou um artigo sobre
a artista no Womon's Art Journal, revista académica que pro_
move o estudo das relações das mulheres com as artes visuais,
desde 1980 até hoje.

Em 1992, Raquel Henriques da Silva publicou uma monografia
sobre a artista onde deu a conhecer a um público mais vasto a
diversidade da sua obra, enquanto Adelaide Duarte fez o mesmo
em 2010. Ambos os livros estavam integrados em coleções de
(pintores portuguesesu. Em 2006, o livro de Maria João Lello Orti-
gão de oliveira, Aurélia de sousa em contexto. A cultura ortística
no fr.m de século, fruto de uma tese de doutoramento, aprofundou
as múltiplas faces da artista - pintora e fotógrafa - e explorou
os modos como a sua identidade enquanto mulher se cruzou com
a sua identidade de artista. Neste catálogo, Maria Joâo Ortigão
regressa à <Aurélia>, o objeto de reflexão e análise ao qual tanto
se dedicou, mas fálo com a Iiberdade de uma escrita que cruza o
saber histórico e biográfico com as possibilidades do ensaio e da
ficção - ver <Aurélia de Sousa (fragmento)>.

As obras pertencentes à Câmara Municipal do porto e à
Câmara Municipal de Matosinhos determinaram a escolha dos
núcleos temáticos desta exposição. A figura humana, sob várias
formas, na Casa Museu Marta Ortigão Sampaio. E a paisagem
e a natureza-morta, no Museu Quinta de Santiago, em Leça da
Palmeira. No entanto, é necessário ter em conta que Aurélia de
Sousa explorou outros temas e tipologias - como cenas bíbli-
cas ou temas religiosos e espirituais -, que a aproximam tanto
do simbolismo como de um feminismo experimental, como
argumenta Raquel Henriques da Silva no seu artigo -Aproxi-
mação à pintura de temática religiosa de Aurélia de Sousa:
o feminismo em ação,r. Trata-se também de uma nova reflexão
por parte da historiadora de arte que em 1992 publicou a mono-
grafia da artista que, pela primeira vez, a colocou no cânone
artístico nacional.
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de homens e mulheres à educação, criação e espaço público, a
construção histórica da memória também depende da identidade
sexual do artista.

Foi só a investigação recente levada a cabo por historiadoras
de arte (mulheres, note-se) que veio afirmar o lugar de Aurélia
de Sousa na história da arte nacional. Em 1983, Lúcia Almeida-
-Matos realizou uma tese de mestrado sobre Aurélia de Sousa

numa universidade norte-americana e publicou um artigo sobre
a artista no Woman's Art Journal, revista académica que pro-

move o estudo das relações das mulheres com as artes visuais,
desde 1980 até hoje.

Em 1992, Raquel Henriques da Silva publicou uma monografia
sobre a artista onde deu a conhecer a um público mais vasto a

diversidade da sua obra, enquanto Adelaide Duarte fez o mesmo

em 2010. Ambos os livros estavam integrados em coleções de
(pintores portuguesesr. Em 2006, o livro de Maria Joáo Lello Orti-
gão de Oliveira, Aurélia de Sousa em Contexto. A cultura artística

no fim de século, fruto de uma tese de doutoramento, aprofundou
as múltiplas faces da artista - pintora e fotógrafa - e explorou
os modos como a sua identidade enquanto mulher se cruzou com
a sua identidade de artista. Neste catálogo, Maria João Ortigão
regressa à <Aurélia>, o objeto de reflexão e análise ao qual tanto
se dedicou, mas fálo com a liberdade de uma escrita que cruza o

saber histórico e biográfico com as possibilidades do ensaio e da

ficção - ver <rAurélia de Sousa (fragmento)u.

As obras pertencentes à Câmara Municipal do Porto e à
Câmara Municipal de Matosinhos determinaram a escolha dos
núcleos temáticos desta exposição. A figura humana, sob várias
formas, na Casa Museu Marta Ortigão Sampaio. E a paisagem

e a natureza-morta, no Museu Quinta de Santiago, em Leça da
Palmeira. No entanto, é necessário ter em conta que Aurélia de
Sousa explorou outros temas e tipologias - como cenas bíbli-
cas ou temas religiosos e espirituais -, que a aproximam tanto
do simbolismo como de um feminismo experimental, como
argumenta Raquel Henriques da Silva no seu artigo ..Aproxi-

mação à pintura de temática religiosa de Aurélia de Sousa:

o feminismo em açãou. Trata-se também de uma nova reflexão
por parte da historiadora de arte que em 1992 publicou a mono-
grafia da artista que, pela primeira vez, a colocou no cânone
artÍstico nacional.

Abordagens feministas à história da arte
para se tazer ua históriar¡ são necessários documentos e mate-

riais, obra, traços visuais ou escritos, mas são sobretudo neces-

sárias abordagens e perspetivas que olhem para as mesmas

coisas de formas diferentes. Foi isso que aconteceu a partir das

décadas de 1970 e 1980, sobretudo nos Estados Unidos e no

Reino Unido - novos olhares sobre o que já existia.

As transformações políticas e sociais ocorridas nos direitos das

mulheres também influenciaram as ciências sociais e humanas. A

história, a história da arte e os estudos literários começaram à pro-

cura das mulheres que não estavam nos liwos ou nas paredes dos

museus. A (escavação arqueológica> deu os seus frutos' Apesar

de enterradas mais fundo, estavam lá muitos vestígios e vozes de

mulheres que tinham escrito, pensado, pintado, agido.

Porém, descobrir as excluidas, esquecidas e marginaliza-

das, para as integrar nos cânones de quem fica para a história,

não era suficiente. Por um lado, nunca seria possível integrar

completamente o feminino nas narrativas milenares e consolida-

das do masculino. Muitos dos documentos históricos da autoria

de mulheres ou sobre mulheres já tinham sido eliminados pela

própria história. Por outro lado, criar cânones de nmulheresu

equivalentes àqueles que já existiam no masculino, sem estudar

as razões dessa eliminação, era reproduzir aquilo que se criti-
cava. Ou seja, não chegava acrescentar nomes de heroínas aos

nomes dos heróis.
Assim, a principal contribuição das abordagens feministas

à história da arte não foi apenas a de descobrir centenas de

mulheres artistas desde o século XVI até ao XX, mas sim a de

questionar os próprios pressupostos da tthistória da arte)) que

tinham excluído as mulheres.
A ideia de aqualidadeu - central à história da arte - foi cri-

ticada como um conceito subjetivo, dependente do contexto
histórico, do tempo e lugar de quem o enunciava. O facto de,

durante séculos, a ideia de <qualidade, ser sinónimo de mas-

culino - tão natural que nem precisava de ser dito - fez com
que a maior parte da obra produzida por mulheres não fosse

considerada <rde qualidadeu;ou, quando <de qualidadeu, fosse per-

cebida como uma exceção.
Uma história da arte mais atenta à identidade de género e às

contextualizações histórico-culturais descobriu muitas mulheres
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artistas de grande <qualidader, rroriginalidade)) e <inovaçãor que
se desconheciam ou se conheciam mal. Como afirmou a histo-
riadora de arte Linda Nochlin, em 1971, o que é surpreendente é
que, apesar de tudo, haja tantas. Aurélia de Sousa foi uma delas.
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