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Resumo

A vivência de determinadas situações, em contacto com a Natureza ou perante 
algumas produções artísticas, permitem experienciar estados emocionais 
de exaltação que são profundamente reveladores e que convocam reflexões, 
onde subjazem sensações, que conduzem ao questionamento ou à presun-
ção da existência de algo imaterial e transcendente. Apesar de se tratar de 
um fenómeno empírico, com forte impacto sensorial, não parece ser simples 
a identificação do elemento que a ativa, quer formal, quer conceptualmente, 
notando-se apenas a manifestação de algo, a que designaremos de o invisível. 
Essa experiência leva à formulação das questões: Será esse estado de espírito 
a evidência da manifestação de uma experiência transcendental? E haverá 
alguma possibilidade de a representar através de uma pintura? 

Este Trabalho de Projeto visa compreender a definição que alguns auto-
res apresentam para o invisível, nomeadamente a figura do inapresentável 
proposta por Jean-François Lyotard, e o imperceptível proposto por Gilles 
Deleuze, analisando ainda as propostas de Yves Klein e de Mark Rothko 
relacionadas com o vazio e o invisível. Pretende-se ainda expor o desenvol-
vimento de uma pesquisa de âmbito prático onde se apresenta, sem procurar 
ilustrar, o modo como a pintura responde à construção de uma ligação empí-
rica com a figura do invisível, trabalho que complementa a pesquisa de âmbito 
teórico-prático. 

Palavras-chave: invisível, inapresentável, experiência emocional, abstração, azul
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Abstract

By living certain situations, whether in contact with nature or facing some 
artistic works, we may experiment emotional stages like exaltation, stages 
that are deeply revealing and invite us to personal reflection where some 
sensations drive us to the doubt or to some presumption about the existence 
of something non-material or transcendental. In spite of being an empiri-
cal phenomenon, with a strong emotional impact, it does not appear to be 
simple on identifying the element which activates it – whether formally or 
conceptually – but we just realize some kind of expression which we will call 
the invisible. This experience brings the following questions: would that 
spiritual state be an evidence of a transcendental experience expression? 
And is there any possibility of representing it through a painting?

This Project Work aims to interpret the definition that some authors pres-
ent for “the invisible”, mostly about the shape of “the unpresentable” that 
was suggested by Jean-François Lyotard, as well as for “the unnoticeable” by 
Gilles Deleuze, but also analyzing other proposals like those from Yves Klein 
and Mark Rothko about the emptiness and the invisible. It has also as inten-
tion to expose the practical research development where the way painting 
answers to the empirical link to the invisible is shown but not illustrated, 
being this work the complement of the theory-practical research.

Keywords: invisible, unpresentable, emotional experience, abstraction, blue
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PARTE I  – LEITURAS SOBRE O ÍNVISIVEL



“Não te limites a praticar a tua arte, mas faz 
um esforço para entrares nos seus segredos: 
a arte merece-o, por si mesma, e o seu 
conhecimento pode projetar o homem para 
o Divino.”  carta a emilie – ludwig van beethoven
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Este Trabalho de Projeto apresenta uma investigação teórico-prática reali-
zada no âmbito do Mestrado em Pintura da FBAUP. A presença da ausência: 
o invisível como figura da pintura é o título do Trabalho de Projeto em que o 
invisível é a figura central de toda a pesquisa, onde se tenciona identificar as 
diferentes terminologias e significados propostos por filósofos, mas também 
pelos artistas, principalmente pintores.

É intenção apresentar a pertinência do assunto como figura central da 
reflexão, expondo autores e obras que referem o contacto e a aproximação 
ao invisível, visando compreender o seu significado, de que modo influen-
cia pensadores e artistas e como se materializam as suas reflexões. Neste 
sentido selecionaram-se autores e teóricos que apresentam e defendem o 
tema, nomeadamente Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Simon Morley, 
Immanuel Kant, Dionysius Longinus 1, Edmund Burke, bem como artistas 
que trataram ou tratam o invisível tais como os exemplos de Yves Klein, Mark 
Rothko, Michael Biberstein, Herbert Brandl ou Anish Kapoor. O termo invi-
sível será analisado em várias significações, como inapresentável, impossível, 
imperceptível, vazio, absoluto, indefinido entre outros.

Numa primeira fase será apresentada uma revisão da literatura, centrando 
o estudo nas definições de Lyotard e de Deleuze. Para o primeiro autor, o 
invisível aparece como o inapresentável associado ao sublime, conceito reti-
rado da leitura da Analítica do Sublime de Kant 2, que Lyotard considera 
como base de sustentação das artes de vanguarda e da Pós-modernidade. 

Para Deleuze, o invisível aparece associado ao imperceptível devir do 
imanente provocado pela atuação, no pensamento, de afetos e sensações. 
Deleuze considera o imperceptível a figura que promove a exaltação emocio-
nal e que convoca a perceção da presença de uma figura invisível, só identi-
ficável através do fenómeno empírico. Ele considera que a experimentação 
através dos métodos artísticos fomenta a criação e o acesso a estados de 
espírito transcendentes, salientando a pertinência da arte na evidenciação 
do imperceptível. O processo da criação abrange a criação artística e a defini-
ção de estilos próprios que são a aplicação da sua filosofia da diferença e da 
singularidade, tão importantes na estética do autor.

Num segundo momento apresenta-se o resultado de um enquadramento 
teórico-prático em que se analisam as reflexões, conceitos e sobretudo 
produções propostos por artistas que, através das suas obras se dedicaram 
a conceitos próximos dos que aqui se abordam. Serão apresentados autores, 
os conceitos que estiveram na base e como se desenvolveram e as materiali-
zações que produziram, salientando sobretudo de que modo a componente 
prática é essencial para o desenvolvimentos dos conceitos. São exemplo auto-
res como Michael Biberstein, Barnett Newman, Mark Rothko, artistas forte-
mente relacionados com a estética do sublime, mas também Yves Klein ou 
Herbert Brandl, em que a prática está associada a uma experiência transfor-
madora, reveladora de algo que transcende a obra e o autor.

Para Klein o invisível aparece associado à ideia de vazio (le vide) em que 
este é a materialização do todo num espaço temporal. Klein considera que 
o vazio estabelece a relação entre o material e o transcendental, onde a 
presença e a ausência se cruzam. 

1 Referimos a designação de Dionysius 
Longinus, embora a dificuldade de 
identificar a autoria e período em que 
o texto foi escrito tenha levado a que 
diversos autores optem pela designação 
de Proto-Longinus.

2 Kant, I. (2007). Critique of 
Judgment, Traduzida por J.C.Meredith, 
Oxford: Oxford University Press, 
2007 (publicação original data de 
1792). Oxford : World’s Classics. 
ISBN 978-0-19-280617-8.
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Para o autor, o vazio permite trocas entre a obra do artista e o espetador, 
mas também propicia a reflexão pessoal onde tudo é dinâmico e intenso. 

Para Rothko, o invisível aparece associado ao sublime e à ideia de indefi-
nido e de infinito, em que o autor considera a arte como um meio de comu-
nicação, valorizando, por isso a relação empírica entre a obra e o espetador. 
Nesse sentido, o autor não só valoriza o conteúdo das suas produções, mas o 
modo como estas são integradas e apresentadas, no sentido de criar as condi-
ções de solenidade que valorizem a contemplação e a comunicação entre 
todos os intervenientes, artista, pintura, espaço, espectador.3 

Tratando-se de uma pesquisa teórico-prática este Trabalho de Projeto apre-
senta o resultado de uma investigação artística sobre o invisível. Trata-se de 
uma pesquisa de cariz eminentemente prático, em que não se tenciona ilus-
trar a pesquisa teórica, mas contribuir para o aprofundamento do assunto a 
nível pessoal. Nesse sentido, apresentam-se os conteúdos que estão na base da 
investigação, os objetivos a atingir e as metodologias selecionadas e utilizadas.

Espera-se que seja possível demonstrar a pertinência do invisível como 
figura central de uma reflexão, na filosofia e na arte, e o modo como a pintura 
é um contexto ideal para a sua pesquisa e exposição. 

No final apresentam-se as conclusões no cruzamento entre toda a investi-
gação realizada, salientando os resultados alcançados no contexto do atelier. 

3 Entrevista dada em 22 jan 1952 a 
Willam Seitz transcrita em Rothko, 
Mark Écrits sur l’art 1934-1969, p. 134.
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Leituras sobre o invisível
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Com vista à apresentação e enquadramento teórico do invisível, procurou-se 
identificar autores que tratem ou trataram este assunto de modo a delinear 
um contexto onde este se inscreva. O termo invisível aparece frequente-
mente associado à figura do sublime, figura da Estética, e referenciado 
inicialmente por Longinus 4 e Aristóteles, durante a Grécia Clássica, e depois 
recuperado com os movimentos Iluminista e Romantismo, durante os 
séculos XVII e XVIII, nomeadamente com autores como Immanuel Kant 5, 
Edmund Burke 6 ou Friedrich Schiller 7. Ao longo dos séculos XIX e XX o 
sublime foi-se assumindo como a figura que se refere ao transcendental da 
Estética, tendo sido tratado por autores como Georg Hegel e posteriormente 
por Jean-François Lyotard, Jacques Derrida, e mais recentemente Simon 
Morley 8 e Philip Shaw 9. Deste contexto, destacamos a proposta apresentada 
por Jean-François Lyotard de inapresentável, proposta elaborada a partir da 
leitura da Crítica da Faculdade de Juízo, de Kant.

Por outro lado, autores, influenciados por Friedrich Nietzsche, Sigmund 
Freud, Slavoj Žižek, ou Jacques Lacan, procuraram encontrar uma figura 
distinta de invisível que estaria associada, não à Estética, mas à relação 
com o real. Sendo de destacar a proposta apresentada por Gilles Deleuze, 
centrando a manifestação deste invisível como o resultado de um processo 
empírico com o imanente, que advém transcendente pela manifestação 
sensorial e afetiva que produz. Apresentam-se, assim, as propostas de Gilles 
Deleuze e Jean-François Lyotard, como duas vertentes distintas para a 
compreensão do fenómeno em estudo, o invisível. Considera-se que ambas 
colaboram para uma ampla leitura do invisível e evidencia-se a pertinência 
que o assunto tem para os filósofos, mas sobretudo para os artistas, que refe-
renciam e referenciaram francamente as obras aqui identificadas.

4 Περὶ ὕψους (Sobre o Sublime), escrito 
provavelmente durante o século I 
e atribuído a Dionysius Longinus. 
Diversos autores consideram que o 
tratado foi escrito no século III, e por 
vezes a autoria aparece associada a 
Proto-Longinus.

5 Kant, I. (1992). Crítica da Faculdade 
de Juízo, Trad. António Marques e Valério 
Rohden. Lisboa: Imprensa Nacional 
Casa da Moeda. (original publicado 
em 1792).

6 Burke, E. (2013). Uma Investigação 
Filosófica Acerca da Origem das Nossas 
Ideias do Sublime do Belo. Lisboa.

7 Schiller, F. (1997). Textos sobre o belo, 
o sublime e o trágico. Lisboa: Imprensa 
Nacional – Casa da Moeda (ed.), 
tradução de Teresa Rodrigues Cadete. 

8 Morley, S.(2010). The Sublime. 
Londres: Whitechapel Gallery 
& MIT Press.

9 Shaw, P. (2006). The Sublime. 
Nova Iorque: Routledge. 



PARTE I  – LEITURAS SOBRE O ÍNVISIVEL

20

A ideia do inapresentável segundo Jean-François Lyotard

Em 1982, Jean-François Lyotard, filósofo francês nascido em 1924, publica 
um texto na revista Artforum com o título «Presenting the Unpresentable: 
The Sublime»10. O Unpresentable foi traduzido como o inapresentável 11 e 
refere-se a uma definição proposta por Lyotard na aceção de sublime. 

Lyotard, em paralelo com Jacques Derrida, analisou a tese defendida por 
Kant em Crítica da Faculdade do Juízo. Lyotard concluiu que a teoria do 
juízo estético, e especialmente a teoria do sublime, poderia ser usada como 

“o instrumento adequado para pensar alguns dos motivos mais fundamen-
tais da arte contemporânea” 12 como refere Ana Anahory no seu ensaio. Para 
Lyotard, o sublime manifesta-se quando um acontecimento provoca um 
estado de desprazer e de prazer em simultâneo. Esta situação origina a que 
a razão, no limite, se encontra incapaz de ilustração, sentindo o desconforto 
consequente, o desprazer, e posteriormente, domina o desprazer por se sentir 
ultrapassar para além da finitude, do apresentável, do mensurável, situação 
que se confina como um estado prazeroso.13

O autor apoia-se em Kant, que na Crítica da Faculdade de Juízo descreve 
o sublime desta maneira: “é um objeto (da natureza), cuja representação faz 
com que o espírito conceba o caracter inatingível da natureza como uma 
representação das ideias (da razão).” 14 É, desta forma, uma apresentação 
pela negativa, uma figura paradoxal, que é uma não apresentação como 
objetivo, é apresentar a ocorrência do inapresentável. Neste sentido, dá-se a 
manifestação de um novo juízo que desautoriza as regras instaladas do senso 
comum, da harmonia e que instala a confusão nas instruções pré existentes 
para a formação do gosto. Isto é, o sentimento do sublime impõe-se como 
um “poder divergente”, como o conceito do indeterminado 15. Assim, perante 
um objeto ou acontecimento, a razão pode considerá-lo como uma ideia de 
um absoluto, sem intuição sensível. Contudo, a representação desse absoluto 
falha por não poder representar o que imaginou e provoca uma ansiedade 
ao sujeito, um estado de desprazer. Posteriormente, a condição de pensar 
ou imaginar o absoluto, induz um segundo estado emocional, de prazer, 
associado à capacidade de intuir o absoluto (uma abstração), ultrapassando 
os limites da lógica e da razão. Este duplo estado, associado à figura que 
o convoca, é a justificação da manifestação de uma impossibilidade, a que 
Lyotard designa por inapresentável.

Se em Kant, a inquietação inicial que dá lugar a um estado de prazer é o 
que caracteriza o sublime, para Lyotard, o sentimento do sublime provoca 
agitação no pensamento e não se sujeita a regras, colocando a imaginação 
no limite da sua possibilidade e, sentindo-se incapaz de apresentar racional-
mente, sente um desconforto. Sensação que será superada por um estado em 
que se sente o poder de ultrapassar os limites, a infinitude. Deste modo, tenta 
mostrar que o lugar irredutível do pensamento é o impensável, o inapresen-
tável, momento em que se verifica um jogo de forças, onde o pensamento, na 
sua finitude, fica fascinado pelo incomensurável. 

 

10 Lyotard, J.F. (1982). Presenting the 
Unpresentable: The Sublime, Artforum, 
Abril, pp. 64-69.

11 Anahory. A. (2002). Leituras 
do sublime: Lyotard e Derrida, 
Philosophica 19/20, Lisboa, pp. 131-154.

12 Ibidem, p. 131.

13 Ibidem, pp. 131-137.

14 Kant,I.(1992). Critica da Faculdade 
de Juizo,tradução António Marques 
e Valério Rohden, Lisboa : Imprensa 
Nacional Casa da Moeda. (original 
publicado em 1792). p.23

15 Anahory, A. (2002), p. 135.
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“O inapresentável é o que é objeto da ideia (pensamento), e que não se pode mostrar 
(apresentar) o exemplo(s), o caso(s), o símbolo(s) mesmo. O universo é inapresentáv-
el, a humanidade também, o fim da história, o instante, o espaço, o bem, etc. Kant 
diz: o absoluto em geral. Porque apresentar é relativizar, colocar em contextos, e em 
condições de apresentação. Assim, não se pode apresentar o absoluto. Mas pode-
se apresentar que há o absoluto. É uma “representação negativa”. Kant diz também 

“abstrata”. É nesta exigência de alusão indireta, quase “inacessível”, ao invisível no 
visível, que se fundamenta o grosso da pintura “abstrata”, desde 1912. O sublime é o 
sentimento com que se pode denominar estas obras e não o belo” 16

Lyotard mostra que o sentimento do sublime tem um carater paradoxal em 
que um estado de desprazer é associado a um outro de prazer. Esse duplo 
estado convoca a presença de algo impossível, de algo transcendental, o 
inapresentável. Para Lyotard, a condição da pintura moderna baseia-se no 
diálogo com o inapresentável como busca na hipótese de representação. 
Assim, as obras ao quererem abordar o inapresentável registam a ideia, na 
busca de algo de novo, de irrepetível. 

Por isso, Lyotard defende em Leçons sur l’analytique du sublime 17 que 
a incapacidade de encontrar uma representação lógica pressupõe a aceita-
ção de uma representação ideológica de impossibilidade (de representação). 
Neste sentido, a proposta de «representação negativa» corresponde a uma 
apresentação pela sua subtração ou ausência. O inapresentável é a represen-
tação daquilo que é impossível de representar. Trata-se de uma inferência da 
presença de algo que só é identificado através de processos de comparação, 
que manifestam esta presença invisível, nomeadamente uma abstração, um 
ideal, uma presença transcendental. Lyotard defende, através da Analítica 
do Sublime de Kant, o sublime como a base de fundamentação não só da arte 
contemporânea, mas também da literatura, da música e do teatro, em que 
será na «apresentação» do inapresentável que se encontra a legitimação da 
arte contemporânea, nas suas várias vertentes – abstracionista, minimalista 
e conceptualista, assim como nas experiências performativas da ausência da 
obra, do efémero.

Desta forma, o inapresentável é uma figura abstrata, ideológica, em que 
a sua condição de impossibilidade de representação origina num primeiro 
momento um estado de ansiedade, contudo capaz de revelar a possibilidade 
de contacto com uma impossibilidade, transformando-se de seguida num 
estado de prazer através da compreensão da manifestação de algo impossí-
vel. Esse fenómeno empírico convoca por isso um fascínio pela vontade de 
explicar, descrever ou representar a fonte, dando origem a uma vontade de 
dialogar com o inapresentável, através do único meio possível, a imaginação.

Lyotard assume, comparativamente a Kant, um desinteresse pela figura 
da Estética do Belo, situação essencial na leitura apresentada pelo filósofo 
alemão. Este distanciamento da figura do belo possibilita uma leitura mais 
enfocada na caracterização do sublime, nomeadamente na figura do inapre-
sentável. Isto permite a Lyotard referir o sublime como uma manifestação 
sensorial, sem a necessidade de uma categorização estética. 

16 Lyotard, JF. (1991). Leçons sur 
l’analytique du sublime. Paris: Galilée, p. 
138 tradução da autora “L’imprésentable 
est ce qui est object d’idée et on ne 
peut montrer (présenter) d’exampli, de 
cas, de symbole même. L’univers est 
imprésentable, l’humanité l’est aussi, la 
fin de l’histoire, l’instant, l’espace, le 
bien, etc. Kant dit: l’absolu en général. 
Car présenter c’est relativiser, plácer 
dans des contexts et dans des conditions 
de présentation. Donc on ne peut 
pas présenter l’absolu. Mais on peut 
présenter qu’il y a de l’absolu. C’est une 

“presentation negative”. Kant dit aussi 
“abstraite”. C’est dans cette exigence 
d’allusion indirecte, presque insaisissable, 
à l’invisible dans le visible que prend 
source le courant de la peinture 

“abstraite”, des 1912. Le sublime est le 
sentiment qui est appelé par ces oeuvres, 
et non le beau”.

17 Ibidem, p.138.
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Este aspeto é preponderante na utilização do sublime como caracterização 
da arte moderna, porque não está em causa uma associação à Estética, mas 
assume um interesse fenomenológico, mais do que visual.

Desta forma, a definição de Lyotard é fortemente influenciada pelo 
contexto18 e procura caracterizar o período espaciotemporal e não tanto a 
categorização estética. Por isso, o inapresentável não se regula como uma 
forma da estética, mas como uma manifestação associada à experimentação, 
algo essencial para os artistas do século XX e XXI. Também por isso, a figura 
do sublime que em Kant está associada à Natureza, assume um cariz franca-
mente distinto quando em Lyotard o espaço é um lugar transformado pela 
tecnologia, tal como nos diz Simon Morley, em The Sublime 19. 

O impacto da transformação imposta pela tecnologia origina uma dimen-
são empírica bastante divergente da que Kant referia. Neste âmbito, a figura 
de inapresentável de Lyotard manifesta-se frequentemente não apenas 
como um estado de desprazer, mas de efetivo terror, algo que identificamos 
bem nos períodos trágicos como o Holocausto ou mais recentemente no 11 
de setembro de 2001, eventos capazes de manifestar o poder do inapresen-
tável, mas que nada têm a ver com a Natureza ou o transcendental. Desta 
feita, a figura de inapresentável corresponde a uma abstração que a razão 
não consegue ilustrar, mas que a imaginação procura intuir.

Segundo Leonel Ribeiro dos Santos, a imaginação corresponde a uma 
faculdade criadora de ideias estéticas, de símbolos e metáforas, sendo a partir 
da conceção da imaginação que começou a ser considerada por ela própria 
e não como tendo a função de estar entre o entendimento e a sensibilidade. 

“(…) a imaginação tem de realizar uma tarefa que se afigura impossível: a de 
expor numa intuição aquilo que por natureza nem é demonstrável mediante 
uma imagem intuitiva, nem é exponível num conceito determinado. Tais são 
as ideias da razão”.20

Este diálogo com o inapresentável assume uma manifestação transcen-
dental, de um infinito ou de absoluto que se transforma num estado de 
prazer, aquele que resulta da perceção do contacto com a figura impossível 
do inapresentável.21

Estamos, por isso, perante uma manifestação do invisível. Trata-se de algo 
que não se consegue ilustrar, ou caracterizar, e que apenas poderá ser identi-
ficado pelo efeito emocional que convoca, sentindo-se a sua presença, mesmo 
que seja pela manifestação de uma ausência. De destacar ainda o modo 
como Lyotard defende a importância desta figura para os artistas moder-
nos e contemporâneos, isolando o sublime do belo, através da sua relevân-
cia em termos espaciotemporais em detrimento das suas funções estéticas. 
O sublime não é, em Lyotard, uma figura de Estética, mas uma figura que 
resulta de um novo contexto espaciotemporal transformado pela sucessão de 
acontecimentos humanos e tecnológicos. Esta condição distancia o autor de 
Kant, e valoriza a importância do aspeto empírico para a produção artística.

20 Ribeiro dos Santos, Leonel (1994). 
A razão sensível – Estudos Kantianos 
Lisboa: Edições Colibri – Artes Gráfico, 
p. 31.

21 Morley, S. (2010). Segundo este autor 
a era da tecnologia onde o espetáculo 
e os excessos imperam faz com que os 
conceitos da natureza quer dos indivíduos 
quer os coletivos se eclipsem. Pergunta-se 

– Quais serão as caraterísticas dum 
sublime contemporâneo? Se há algum 
consenso ele aparece na noção de que o 
sublime representa o excesso dos limites 
até ao ponto de a “imutabilidade” se 
fragmentar. Mas, Morley confronta Ideias 
do Sublime exploradas por vários artistas, 
escritores e filósofos contemporâneos, 
encaradas de diversos ângulos tais como 
inapresentável, como transcendência, do 
ponto de vista da natureza, da tecnologia, 
sob o ângulo do terror, da impossibilidade 
(“uncanny”), dos estados alterados.

18 Morley, S. (2010). p.135.

19 Ibidem, pp.133,134.
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A ideia de imperceptível segundo Gilles Deleuze 

Para Gilles Deleuze, filósofo francês nascido em 1925, o invisível aparece asso-
ciado ao devir do imanente, através do desenvolvimento no pensamento de 
uma ideia, resultante das sensações e afetos, como é possível observar nos seus 
livros Diferença e repetição 22 e Lógica do sentido.23 O invisível resulta de uma 
manifestação ou experiência com o transcendente, assente numa relação com 
o imanente, com o que existe. Deleuze não se refere especificamente à figura 
do invisível, mas ela é entendida através do transcendental, a que José Gil 
designa por imperceptível, em O imperceptível Devir da Imanência 24. 

“A crítica da noção Kantiana de transcendental – copiado do empírico – leva Deleuze 
a definir o campo transcendental de maneira totalmente diferente: ele estabelece as 
condições, não da experiencia possível, mas da experiência real.” 25

Gil refere que contrariamente à proposta de experiência possível com o 
transcendental, apresentada por Kant, Deleuze propõe que a experiência 
deve ser real, na relação com o que existe, como o imanente. Neste sentido, 
não se trata de uma possibilidade mas de uma realidade, saindo do universo 
do pensamento para se centrar numa relação física e também intelectual 
com a envolvente. Assim, contrariamente à proposta de Kant, assente na 
impossibilidade de uma representação de uma experiência empírica, o que 
Deleuze propõe é o acontecimento em si, o ato empírico, a experimentação.

Nesse sentido, importa contextualizar a noção de imanência apresentada 
por Deleuze, de modo a enquadrar o contexto onde se vai verificar a expe-
riência. A imanência aparece como o que existe: o quotidiano, a natureza ou 
mesmo a arte. Deleuze distingue entre o que é palpável, o real, o que imana e 
é apreendido pelos sentidos, daquilo que transpõe essa experiência real e se 
transforma numa sensação. Isto é, o que vai validar a manifestação transcen-
dental é a sensação em si, é o que se sente que comprova a existência, porque 
a experiência é real. Portanto, é do imanente que advém a perceção do invisí-
vel, mas este só poderá ser identificado através das sensações e emoções que 
produz, entrando num universo de abstração, transcendental que está para 
além do real, o sensível. É invisível porque não se pode ver, mas as experiên-
cias vividas são reais e possíveis. Assim o invisível “existe” ou pode confir-
mar-se que existe por se poder testemunhar que foi sentido. Testemunha-se 
o efeito que provocou, e assim se testemunha a sua “presença”.

“Experimentação significa para Deleuze não o sentido dado pela Ciência, mas a vivên-
cia da sensação, a vivência do afeto, imanados da experimentação da perceção do 
real.” 26

22 Deleuze, G. (1969). Différence 
et Répétition. Paris: PUF. 
 
23 Deleuze, G. (1969). Lógica do sentido. 
Paris: Éditions Minuit tradução original. 
São Paulo: Estudos Perspectiva, S.A.

24 Gil, J. (2008). O imperceptível 
devir da imanência – sobre a filosofia 
de Deleuze. Lisboa: Relógio d’Agua 
Editores.

25 Ibidem, pp. 14, 15.

26 Ibidem, p. 54.
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Contudo, para além da experimentação, Deleuze identifica o pensamento 
como base essencial para a compreensão do fenómeno vivido. Neste sentido, 
e como é identificado por Gil, Deleuze questiona-se sobre o que é pensar? 27

Assim, o pensamento é concebido como campo das ideias, ideias que 
advêm a qualquer ser e em qualquer campo de atividade, não subjugados 
a conceitos pré estabelecidos nem universais. Estão em constante mutação, 
são flexíveis à medida de novas soluções. Nesse âmbito, a abordagem do 
invisível é baseada numa filosofia da diferença, em que se distingue a sua 
presença, por se tratar de um estado singular, diferente de qualquer outro 
conhecido. 

A teoria da diferença é desenvolvida por Deleuze com a constituição de 
séries divergentes cujo movimento se concretiza no acontecimento e a defesa 
de que a diferenciação não afasta a disjunção e afirmada como tal, pela posi-
tiva. Citando ainda José Gil:

“É preciso que a identidade de cada um (de dois diferentes) seja ela própria diferente 
em si mesma. Portanto, que cada termo afirmado na distância que os separa perca a 
sua identidade (…)São singularidades pré-individuais libertadas pela cisão que, de 
dentro, fez estalar a identidade dos termos diferentes”.28 

Há uma disjunção de coisas mas há uma relação que as faz comunicar. Não é 
uma ligação de entes macroscópicos, mas uma ligação entre singularidades 
pré-individuais, “um sentir e a visão de uma coisa” 29. Deleuze designa isto 
como “síntese disjuntiva”, de um diferente a outro diferente que os une. Este 
domínio já não é lógico mas sim transcendental.30

Para Deleuze, o sensível, o concreto é o “diferente” para desde logo consi-
derar que uma coisa só pode ser diferente se for singular e para que seja 
singular só poderá garantir a diferença se o pensamento obtiver o diferente 
em si mesmo. Pois se o diferente o fosse relativamente a outro diferente, já 
não seria singular.

Defende que “o concreto é o diferente. O diferente é a realidade primeira, 
a singularidade única” 31 e ao explorar as condições de possibilidade do 
pensamento concreto, singular, diferente, condu-lo ao campo transcenden-
tal, através da sua natureza empírica. 

Num enquadramento espaciotemporal, com preocupações semelhantes 
apresentadas por outros filósofos, Deleuze procura questionar «como pensar 
o sensível», e nesse âmbito, o trabalho realizado pelos artistas apresenta-se 
como uma matéria essencial para esta reflexão. Assim, o autor dedica um 
profundo estudo da obra de Cézanne e de Francis Bacon, onde apresenta de 
que modo o pensamento e a sensação se cruzam.  

O conjunto infinito das diferenças moleculares (pequenas perceções) 
segundo Gil, pode pensar-se “como um Todo virtual, em movimento inces-
sante e aleatório, que é o próprio movimento da vida” 32. Este movimento 
cria o espaço do devir, sem medida, que muda de natureza segundo a força 
que o produz ou o corpo que o ocupa (velocidades, afetos) e que cria o tempo 
não cronológico do acontecimento incorporal.33

28 Ibidem, p. 19.

27 Ibidem, p. 54.

29 Ibidem, p. 20.

30 Ibidem, p. 19.

31 Ibidem, p. 14.

32 Ibidem, p. 261.

33 Ibidem, p. 261.
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Este Todo virtual é o plano de consistência, o plano que efetua um corte 
no caos. Este pode instalar-se quando a velocidade infinita instalada com 
a ausência de determinações conserva o infinito, evidencia um espaço não 
objetivo, não mensurável, não determinado onde se pode mover um objeto 
pensado por um sujeito, mesmo a velocidade infinita.34

“Pensar a diferença em si mesmo significa pensar a experiência real, feita 
de unidades sub-representativas diferenciais”.35 São as pequenas sensações 
que se podem assimilar ao invisível que é mais forte que o visível, que se cria 
o campo transcendental, campo em que a criação do novo, da singularidade, 
faz aparecer, por exemplo, as sensações próprias dum estilo artístico.

As forças externas que podem influenciar o pensamento do pintor, tais 
como pessoas, coisas, animais, plantas, um pôr do sol, uma música ou qual-
quer outro elemento não filosófico, provocam reflexões que por sua vez dão 
origem a conceitos. A criação surge, e com ela o acontecimento, e Deleuze 
elabora assim a sua teoria do acontecimento. 

A própria Vida é preenchida por múltiplos acontecimentos não esperados, 
não uniformes nem idênticos, mas próprios, singulares. É dinâmica e vai 
construindo-se, fazendo-se, como um acontecimento do devir. A Vida não se 
imita, mas sim inventa-se, faz-se e é-se. 

Deleuze defende que a criação depende de uma ideia, mas conclui que 
isso não é exclusivo dos filósofos. Os matemáticos, os cineastas, os pintores, 
os escritores, os músicos, etc., concebem as suas criações a partir de ideias e 
sem recorrerem a filósofos. As ideias dos matemáticos são funções; as ideias 
dos artistas são os afetos, as sensações; as dos filósofos são conceitos. O ponto 
comum a todas as artes, da pintura à música, não será inventar formas, mas 
representar forças, sendo por isso que nenhuma arte é figurativa, na perspe-
tiva de Deleuze.

E continua, evocando Klee “não tornar evidente o visível, mas torná-lo 
visível.” 36 

A tarefa do pintor entende-se “como a tentativa de tornar visíveis as forças 
que não estão lá”, tal como a música em relação aos sons. 

E explica Deleuze, recorrendo a conhecimentos físicos, que “a força está 
em estreita ligação com a sensação” 37, sendo que o que é sentido não é a 
força, mas o seu efeito. “É assim que a música deve tornar sonoras as forças 
insonoras (ausentes, inaudíveis), e a pintura, visíveis, as forças invisíveis.” 38 

Para Deleuze há duas maneiras de expressar a figuração, como ilustrativa 
e figurativa, ou no sentido da forma abstrata ou no sentido da Figura. A esta 
última Cézanne designa por sensação. Sendo que a Figura se reporta logo à 
sensação, condiciona o sistema nervoso, enquanto que a forma abstrata se 
dirige ao cérebro. Cézanne não inventou aquele princípio, mas aplicou-o. A 
sensação tem uma face virada para o sujeito e outra para o objeto; não se 
excluem, pelo contrário, estão unidas, são indissociáveis “à vez eu transfor-
mo-me na sensação e qualquer coisa chega em vez da sensação, um pelo 
outro, um no outro” 39 conforme expressava Henri Maldiney citado por 
Deleuze, que considera Cézanne o “pintor por excelência” 

É o corpo que dá a sensação e que a recebe, que é sujeito e objeto. 

35 Ibidem, p. 63.

34 Ibidem, p. 261.

36 Deleuze, G. (1981). Francis Bacon- 
Logique de la sensation. Paris: Editions 
de la Différence, p.39 tradução da 
autora “non pas rendre le visible, mais 
rendre visible”.

37 Ibidem, p.39, tradução da autora 
“La force est en rapport étroit avec la 
sensation”.

38 Ibidem, p.39, tradução da autora 
“C’est ainsi que la musique doit rendre 
sonores des forces insonores, et la 
peinture, visibles, des forces invisibles”.

39 Ibidem, p.27, tradução da autora 
“à la fois je deviens dans la sensation 
et quelque chose arrive par la sensation, 
l’un par l’autre, l’un dans l’autre”. 
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“A sensação é o que é pintado. O que é pintado na tela é o corpo, não tanto 
quanto ele possa representar como objeto, mas aquilo que ele ultrapassou e 
evidencia o que sentiu.” 40 Era o que denomina de “tomar-se da sensação.” 41

No estudo sobre a pintura de Francis Bacon evidenciou, não só a forma 
como o pintor tratava as sensações, mas também a forma como tratava os 
afetos. A transmissão do “grito”, constante em várias obras, teve significados 
diferentes e foi representado também de formas diferentes – ou representa 
a dor, ou a vontade de enfrentar a morte, além de outras. Assim, ao anali-
sar a obra que representa o Papa Inocêncio X a gritar, atrás dum cortinado, 
Deleuze interpretou-a da seguinte forma 

“(…) não somente como alguém que não pode mais ser visto, mas como alguém que 
não vê, que não tem nada mais a ver, que não tem mais nenhuma função se não a de 
tornar visíveis essas forças do invisível que o fazem gritar, esses poderes do futuro 42 
(…) é o grito da morte,a associar (…) a força sensível do grito e a força insensível 
daquilo que faz gritar” 43 

Cada pintor tem modos próprios de expressar afetos, emoções, tal como 
Bacon que através de deformações das imagens, da composição, ou da cor, 
de planos diversos, de trípticos. 

Concluindo, Deleuze defende o ato empírico como a base para a manifes-
tação e perceção do invisível, figura a que Gil designou por Imperceptível. A 
manifestação acontece na relação com o imanente, o que existe, e apresen-
ta-se como o devir de uma presença sentida, mas não compreendida e que 
se distingue de todas as outras. Trata-se da perceção de uma experiência 
com algo que advém do que existe, mas que sugere estar num plano dife-
rente desse mesmo elemento, sendo possível de comprovar como o resul-
tado emocional dessa mesma experiência. Em certa medida, as sensações 
e emoções produzidas no ato empírico comprovam a presença dessa figura, 
mesmo que a sua representação seja impossível, ou que se trate mesmo da 
sensação de uma impossibilidade, de algo que se manifesta como ausência. 
Assim, esta figura terá de ser interpretada pelo pensamento como figura de 
distinção, diferente em si e singular, identificada como uma abstração. 

Esta lógica da sensação origina uma proposta totalmente distinta daquela 
apresentada por Kant de transcendental, em que o que valida a existência 
desta figura é o que é recebido através da experiência, enquanto em Kant, 
tratava-se da compreensão de uma impossibilidade, figura puramente ideo-
lógica. Neste sentido, Deleuze propõe que a experiência é o caminho para a 
identificação do transcendente, mesmo que este seja e continue a ser uma 
abstração, justificando a sua existência ou presença através do efeito emocio-
nal que ativou no sujeito, enquanto em Kant, a emoção não era essencial, 
mas apenas a perceção de uma impossibilidade de representação. Por isso, 
para Deleuze, a arte e a prática artística são territórios chave para a procura 
e experimentação da presença da figura transcendental, em que a prática 
artística e o contacto com a arte possibilitam a experimentação de sensações 
e afetos que manifestam a presença desta figura invisível, da abstração que 
existe pela transformação emocional que convoca no espectador e no artista.

40 Ibidem, p. 27, tradução da autora 
“La sensation, c’est ce qui est peint. Ce qui 
est peint dans le tableau, c’est le corps, 
non pas en tant qu’il est represente 
comme objet, mais en tant quíl est vécu 
comme éprouvant telle sensation”.

41 Ibidem, p. 27, tradução da autora 
“peindre la sensation”. 

42 Ibidem, p. 41, tradução da autora 
“(…) non seulement comme quelqu’un 
qui ne peut plus être vu, mais comme 
quelqu’un qui ne voit pas, qui n’a 
plus rien à voir, qui n’a ‘plus pour 
fonction que de rendre visibles ces 
forces de l’invisible qui le font crier, ces 
puissances de l’avenir”.

43 Ibidem, p.41, tradução da autora 
“… la force sensible du cri et la force 
insensible de ce qui fait crier”. 
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Síntese da Parte I

Deleuze e Lyotard trataram filosoficamente o invisível mas defendem de ângulos 
diferentes a existência do invisível. Para ambos trata-se de um conceito abstrato. 

Deleuze de uma forma mais empírica e apoiado em Nietzsche desenvolve a sua 
teoria com base na experimentação, a partir da teoria da diferença; as sensações e 
os afetos surgem com o advir do imanente. 

Para Lyotard o invisível aparece como o inapresentável surgido do sublime, 
num conceito concluído da noção de sublime da terceira crítica de Kant.

Enquanto para Deleuze os afetos e as emoções surgem no pensamento pela 
atuação no plano da imanência, para Lyotard o invisível aparece como o inapre-
sentável associado a uma impossibilidade incompreendida pela razão.

Deleuze denomina a sua filosofia de “empirismo transcendental” e demonstra 
de forma empírica a evidência do invisível, pela experimentação vivida.

Lyotard ao refletir sobre o sublime defendido por Kant na Crítica da Faculdade 
do Juízo aprofunda o conceito, defendendo o desprazer seguido do prazer, 
demonstrando que o pensamento procura através da imaginação compreender 
a incapacidade demonstrada pela razão. Esta sua tese é a base em que assentam 
os conceitos da arte para a justificação das artes de vanguarda; deixou de haver 
regras, deu-se a libertação; não há a preocupação quanto a harmonia. Cada artista 
cria as suas regras e com essa libertação o inapresentável teve representação.

Lyotard propõe o inapresentável como o modelo que rege diversos exemplos da 
prática artística mais recente, como o minimalismo, a abstração ou a performance, 
salientando que, aquilo que esta arte apresenta, se confina como uma referência a 
algo impossível, que a imaginação assume como o sublime, nomeadamente como 
a referência ao inapresentável. O invisível é no caso de Lyotard uma figura impos-
sível que não se consegue representar, mas que a imaginação consegue identificar, 
mesmo que resultante de um sentimento negativo. É a transformação do despra-
zer com origem no desconhecido, em prazer, pela capacidade intelectual de imagi-
nar a figura impossível que proporcionou o primeiro estado de desprazer. Para o 
autor, cuja reflexão tem origem na definição de sublime da Estética de Kant, as 
principais mudanças em relação ao texto original resultam do distanciamento da 
estética do belo, mas sobretudo de uma transformação do contexto imposta pela 
tecnologia, que terá um papel preponderante na redefinição do sentido espacio-
temporal. Contudo em Lyotard, o inapresentável mantém a sua origem na razão, 
como uma condição do intelecto imposta pela imaginação. Aqui reside a principal 
distinção com a proposta de Deleuze, que considera que o imperceptível será real 
através de uma experiência emocional com o imanente. O imperceptível existe 
pela sua condição de ser provado pela experiência, pela alteração convocada nos 
afetos e nas sensações. Existe porque se sentiu a sua existência e não porque foi 
possível de inferência pelo intelecto como acontece com a proposta de Lyotard. 

O invisível é apresentado através de duas reflexões de enorme importância 
para a arte e os artistas contemporâneos, e em que a ideia de impossibilidade, 
abstração, inapresentável, imperceptível, absoluto, infinito, é apresentada como 
sinónima. Salienta-se contudo a pertinência da proposta de Deleuze por valorizar 
o ato empírico como forma de confirmação da existência do invisível e princi-
palmente pelo lugar que a arte e particularmente a pintura se assumem como 
contexto peculiar para a sua manifestação. 
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O invisível na pintura: 
dois exemplos – 
Klein e Rothko



A PRESENÇA DA AUSÊNCIA: O INVISÍVEL COMO FIGURA DA PINTURA

29

Se na Parte I do Trabalho de Projeto foram apresentados os conteúdos de 
ordem teórica e filosófica do significado de invisível, importa agora verificar 
como os artistas o assumem e o tratam. Neste sentido, procurou-se encon-
trar e selecionar artistas e produções que possam identificar a pertinên-
cia e abrangência do termo. Os autores escolhidos foram selecionados de 
acordo com as suas ligações ao invisível e fazem parte da produção artística 
recente, nomeadamente da segunda metade do século XX até à atualidade. 
Pretendeu-se selecionar autores que se julga ilustrarem a relação que existe 
entre os conceitos apresentados anteriormente e a prática, mas, acima de 
tudo, pretendem evidenciar o potencial que a arte tem na criação de concei-
tos e definições novos e sobretudo, encontrar uma forma capaz de proporcio-
nar e materializar uma relação com o invisível. Mais do que qualquer teoria, 
trata-se de uma materialização. A reflexão centra-se em Yves Klein e Mark 
Rothko, mas poderia ter sido alargada a muitos outros autores tais como 
Michael Biberstein, Anish Kapoor ou Herbert Brandl. 
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A noção de vazio nas obras de Yves Klein

Yves Klein, artista francês, nascido em 1928, teve uma vida curta tendo 
morrido com 34 anos.

Para Klein o invisível aparece associado ao sublime e à ideia de vazio (le 
vide) que é a materialização dum todo temporal e espacial. Considera que o 
vazio estabelece a relação entre o material e o transcendental, onde a presença 
e a ausência se cruzam. O invisível é encarado de diferentes ângulos: como o 
imaterial, como o espiritual e como o vazio, em que o vazio se assume como 
uma procura, e com ela experimenta materializá-lo no tempo e no espaço.

O imaterial foi evidenciado em múltiplas manifestações artísticas. Para 
se entender essas manifestações tem que se conhecer um pouco a vida do 
artista, assim como as suas conceções. Klein não tem ligação a qualquer 
escola ou tendência artística, e considera-se um visionário que acreditava na 
união dos seres humanos com o universo, o cosmos 44. 

O imaterial e o espiritual “concretizam” o vazio em que acredita, e por seu 
lado, com o vazio obtém a transcendência, e dá azo à sua componente espiritual. 

Escrevia a 7 de setembro de 1957 no seu diário publicado postumamente 
com a designação Mon livre “um pintor devia pintar uma só obra-prima: 
ele próprio, perpetuamente (…)” 45 e depois explica a forma etérea de atuar, 
através de emanações na atmosfera.

Na opinião de Hannah Weitemeier “Klein procurava algo na sua vida «que 
nunca tivesse nascido e nunca morrido» um valor absoluto” 46 que o projetaria 
para fora da imobilidade do mundo. Para isso, assume um novo conceito do 
mundo em que o passado se desliga do presente, que já não suporta o futuro e o 
instante passa a ser o ponto fulcral das vidas. O espaço e o tempo são encarados 
de outro ângulo e pelo desenvolvimento da tecnologia, parece que o efémero 
invade o quotidiano. Para si, as passagens, entre o passado e o presente, e entre 
este e o futuro, criam um vazio – o instante é por isso salientado.

O vazio é, contudo, caminho para a libertação, como uma noção ilimitada 
de espaço e de tempo. É encarado de uma forma objetiva, de uma abstração, 
isto é, não sendo propriamente uma abstração é encarado como uma impos-
sibilidade, e foi utilizando cenários imateriais e espirituais que o evidenciou. 
O vazio assume-se como o centro das suas pesquisas, em diversas manifes-
tações, quer como ausência de forma, como ausência de cor, como ilimitado, 
como pura abstração, não sendo fácil, de forma sintética, resumir a sua obra 
artística pois percorreu diversas áreas da pintura à música, à escultura, à 
literatura, à performance.

Houve componentes que percorreram as suas diversas manifestações 
como a cor azul, o espaço e o cosmos, o tempo, e a libertação de cânones e 
conceitos, na busca do vazio, do invisível.

Com os seus monocromos procurou “demonstrar” a criação do vazio ao 
expor 11 telas todas iguais 47. Defendia que com a repetição se criava o vazio 
(utilizando este mesmo método ao criar a sinfonia duma nota só, repetida 
quase indefinidamente, seguida de silêncio). Essas obras, de características 
semelhantes, foram colocadas à venda com valores distintos; a justificação 
baseava-se não na semelhança da forma, mas em razões invisíveis, imateriais. 

44 Conferência na Sorbonne, em 1959.

45 Weitemeier, H. (2001). Yves Klein 
– International Klein Blue . Koln: 
Taschen GmbH, p.7, tradução parcial da 
autora “(…) a painter ought to paint one 
single masterpiece: himself, perpetually 

…becoming a kind of generator with 
a continual emanation that fills the 
atmosphere with his whole artistic 
presence and remains in the air after 
he has gone. This is painting the true 
painting of twentieth century”. 

46 Ibidem, p. 7, tradução da autora 
Klein sought something in his life, “ 
that was never born and never died”, 
an absolute. value, the Archimedean 
point from which the circumscribed 
material world could be levered out 
of the immobility.

47 Exposição na Galeria de Iris 
Clert, 1957.



A PRESENÇA DA AUSÊNCIA: O INVISÍVEL COMO FIGURA DA PINTURA

31

Estas telas monocromos tem “uma certa força positiva, tal como o seu autor; 
a força do espaço espiritual, a atração em direção ao alto, em direção à liber-
dade azul ilimitada do céu” na opinião de Iris Clert galerista duma das suas 
exposições 48.

Para Klein as telas monocromáticas eram, simultaneamente imagem, forma 
e superfície, impondo-se por elas próprias, adquirindo uma forma pictórica. 
Os monocromos azuis representavam eles próprios a fusão de todas as formas 
na matéria original, para além das suas diferenciações internas. Klein decla-
rou a Claude Parent “eu sou os monocromos”49. E justifica o monocromo “para 
sentir a alma, sem explicações, sem palavras e para representar esta sensa-
ção – isto, acredito, é o que me impele a pintar monocromos.” 50. 

Na sua atuação artística o invisível e o espiritual são constantes. A pesquisa 
da cor não foi imediata, mas decidiu fixar-se numa só cor simples e primá-
ria – o azul, o azul ultramarino cuja patente registou (IKB) “a mais perfeita 
expressão de azul” 51 como qualificou Klein. A seleção da cor simples, primá-
ria, é associada à natureza – à cor do céu; o infinito do céu sempre fonte de 
inspiração tendo anunciado que “escrevi o meu nome no lado longínquo do 
céu” 52, considerando-o como a sua primeira obra. A evocação do céu e do 
mar, como convergência de cor, correspondia à sensação da cor estar ligada 
a distância, infinito, indefinido.

“esta cor tem o estranho e quase inexprimível efeito sobre o olhar. Ela é, em si mes-
ma, uma energia(…). Há qualquer coisa de contraditório no seu aspeto, estimulan-
te e tranquilizante em simultâneo. Tal como percecionamos, as alturas do céu e as 
longínquas montanhas como azul, uma superfície azulada.” 53

E conclui: “O que é o azul? O azul é o invisível, tornado visível” 54

O azul foi adotado após experimentar outras cores, tendo concluído que 
as diferentes cores produziam um efeito muito decorativo e que não seriam 
próprias para exprimir a sensibilidade profunda da cor pura. Nesse sentido, 
a opção pelo azul levou-o a registar a patente, a propriedade de uma cor, a 
IKB – International Klein Blue. Deste modo, o uso da cor estaria limitado 
ao artista, e o que fosse colorido com este azul passaria a ser sua proprie-
dade autoral. Esta atitude demonstra muito bem como o artista relacionava 
o conceito com a prática, e de que modo assumia o lado imaterial, como 
uma presença essencial no seu trabalho, já que considerava a cor como sendo 
da sua autoria e por consequência, sua propriedade. Neste sentido, Klein 
assume que mesmo o céu seria uma obra sua. Numa teatralização, ele e dois 
amigos, dividiram o mundo em partes, e ele, por que tinha um tempera-
mento mais duro e mais abstrato, definiu o seu próprio reino como o mineral 
e o vazio azul do céu, e então elevando-se mentalmente no espaço “(…) assi-
nou o seu nome do outro lado, onde não havia nem aves nem aviões, nem 
nuvens, mas apenas o espaço puro e irredutível. Era a assinatura dum cria-
dor todo-poderoso” e Klein afirmou “o céu azul é a minha primeira obra de 
arte.” 55. Com esta proclamação Klein “previra, como um devaneio, o impulso 
da sua arte a partir desse momento em diante – uma missão para chegar ao 
outro lado do infinito.” 56

48 Yves Klein - Catálogo Centro Georges 
Pompidou – Museu Nacional de arte 
moderna 23.05.83 p.37, tradução da 
autora “les monocromes c´est moi”. 

49 Ibidem, pp. 37,38, tradução da 
autora “(…) il se rebaptisa Yves le 
Monochrome”. 

50 Weitemeier, H. (2001). p.15, tradução 
da autora “(…) to sense the soul, without 
explanations, without words and to 
depict this sensation – this, I believe, is 
what led me to monochrome painting”.

51 Ibidem, p. 15, tradução da autora 
“The most perfect expression of blue”.

52 Ibidem, p .8, tradução da autora “I 
signed the far side of the vault of heaven”. 

53 Ibidem, p. 16, tradução da autora 
“ This color has a strange and almost 
unutterable effect upon de eye. It 
is, in itself, an energy (,,,)” “There is 
something contradictory in its aspect, 
both stimulating and calming. Just as we 
perceive the depths of the sky and distant 
mountains as blue, a blue surface”.

54 Ibidem, p. 39. A frase célebre de 
Klein está associada aos comentários 
que ele teria feito aquando da sua 
colaboração na execução Gelsenkirchen 
Murals da Casa da Música e Teatro.

55 Ibidem, p. 8, tradução da autora 
“I have written my name on the far side 
of the infinite”. 

56 Ibidem, p. 8, tradução da autora 
«had foreseen, as in a reverie , the 
thrust of his art from that time 
onwards – a question to reach the far 
side of the infinite».

Fig. 1 Yves Klein, IKB 79, 1959
Tinta sobre tela e sobre contraplacado, 
139,7 × 119,7 cm
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Apesar de monocromos, os quadros não eram bidimensionais, incluindo 
para além de enormes camadas de pigmento, esponjas coladas na superfície. 
Esta técnica tridimensional era usada, na perceção de Klein, para permitir 
que as esponjas flutuassem livremente para a conquista artística do espaço, 
pois a energia seria absorvida por elas e dessa forma podia ser explorada 
pelos artistas.

O método de criação de vazio utilizado com os monocromos foi o mesmo que 
utilizou na criação da sua sinfonia “The Monotone Symphony – Silence” repre-
sentada inúmeras vezes entre 1947 e 1961 – composições musicais de uma só 
nota, repetida continuamente, seguida de um absoluto silêncio. Para justificar 
as suas criações de vazio – monocromos e sinfonia de uma nota só – lembrava 
uma antiga fábula persa em que um tocador de flauta passou a vida a tocar 
uma só nota e questionado afirmou que não era culpa sua pois não encontrava 
a outra nota que todos procuravam.” 57

Weitemeier é de opinião que a concretização das obras de Klein e a sua justi-
ficação conceptual exemplificada pelo tocador de flauta, representa a natureza 
da sua própria vida – surgiu do nada e do caos como um cometa luminoso, 
diáfano no princípio, em crescendo até ao brilho deslumbrante, para acabar 
no esquecimento, num silêncio.

Esta imagem como maestro da sua sinfonia, com o braço no ar, com uma 
sala vazia, poderá também para a identificar com a sua própria vida. Com o 
gesto comanda a nossa atenção para um evento estético. A sua sinfonia servia 
de fundo para a apresentação das suas performances com as pinturas «antro-
pomórficas» que executava através da pintura com azul de modelos femininos 
que depois, sob a orientação do artista, se encostavam e moviam como pinceis 
sobre a tela.
A criação do vazio, a utilização do invisível, nas suas obras é uma constante e 
pode ser exemplificada quase até à exaustão. Na Fig 5 o artista aparece através 
da tela que ele rasga e segurando na moldura exclama “e sejamos honestos, 
para pintar o espaço eu pus-me, eu próprio, precisamente dentro, dentro do 
espaço ele próprio”.58

Yves Klein quer mesmo demonstrar que é o pintor do vazio sendo indispen-
sável referir à exposição na Galeria de Iris Clert, em 1958, em cuja prepara-
ção cumpriu todas as regras e hábitos seguidos pelos expositores, mas não 
expôs qualquer objeto. As salas ficaram completamente vazias.
O artista esteve horas a pintar a sala da cor branca muito concentrado e em 
meditação “ele conquistou o acesso ao primeiro reino imaterial e começou 
aí a manipular as forças. Projetando imagens mentais sobre a matéria origi-
nal, ele estabiliza-as no espaço. Klein quer eliminar da arte todo o objeto 
visível” 59 “e afirma, Klein, “o artista futuro, contentar-se-á em deixar a sua 
vibração no espaço, isto será mais tarde captada pelas antenas imateriais 
daqueles que virão para esse lugar.” 60

Fig. 2 Yves Klein, RE 24, 1960
Relevo esponja e pigmentos sobre tela 
e sobre contraplacado, 145 × 116 cm

Fig. 3 Yves Klein como maestro da 
Symphonie Monoton frente a uma 
orquestra imaginária
Opera de Gelsenkirchen, 1959

Fig. 4 Yves Klein, Hiroshima, 1961 
Pigmento IKB sobre tela,
139,5 × 280,5 cm

57 Ibidem, p. 11, tradução da autora 
“but the monotonous flute player replied 
that it was no fault of his if he had 
already found the note which everybody 
else was will searching for”.

58 Ibidem, p.27, tradução da autora, 
“And let’s be honest – to paint space, I 
have to put myself right into it, into 
space itself ”.

59 Centre Georges Pompidou catálogo 
Yves Klein, McEvilley, T. Yves Klein 
conquistador du vide, p.40, tradução 
da autora “(…) il conquiert l’accès 
au premier royaume immatériel et 
commence à en manipuler les forces.
Projetant des images mentales sur la 
matière originelle, il les stabilise dans 
l’espace de la pièce”. 

60 Ibidem, p .40, tradução da autora 
”l’artiste futur (…) se soutentera de 
laisser sa vibration dans l’espace , 
celles-ci sera plus tard captée par les 
antennes immatérielles de ceux qui 
viendront dans ce lieu”. 
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Na exposição “Vision en mouvement, mouvement en vision”, Klein não 
expôs qualquer obra. No dia da inauguração, Klein esteve um instante no 
espaço designado, recitou uma passagem de Bauchelard sobre a cor azul, e 
depois ausentou-se “uma vibração em suspenso na atmosfera, um magnético 
sem corpo que conserva nas suas ondas as estruturas do ego do artista” 61. 
Klein considera que o vazio permite trocas entre a obra do artista e o espeta-
dor, mas também propicia a reflexão pessoal onde tudo é dinâmico e intenso. 

Estes atos demonstram a qualidade e contexto do pensamento do autor, 
em que a criação se assume como uma prática quotidiana e continua, em 
que o artista se assume como uma figura suprema, um deus todo-poderoso, 
que manipula as forças do vazio e tem uma visão quase utópica da reali-
dade, onde põe em confronto a presença e a ausência, o som e o silêncio que 
considera até ao infinito. Nesse sentido, a obra de Klein procura abordar o 
imaterial, o invisível, em todas as suas práticas artísticas, e em certa medida, 
da sua própria vida. Por estas razões, Klein desejava criar um mundo à sua 
maneira, uma realidade que atuasse como apaziguadora dos seus estados de 
angústia interior, através de um sentimento profundo de omnipotência e de 
infinitude, para além dos limites. 

Foi influenciado por Heindel que acreditava que estava no início de uma 
nova era, a do espaço, em que o espírito se liberta da forma para l’étendue 
illimitée do espaço e assim sob a forma imaterial e etérea atravessa reinos 
invisíveis. “(…) este corpo etéreo será dotado duma sensibilidade imaterial 
dando-lhe o poder de ler a memória da natureza inscrita no espaço vazio 
e manipulando estes circuitos, de exercer um poder divino sobre o mundo 
das formas.” 62.

Klein interessava-se por diversas áreas que lhe permitiam pensar na 
imensidão e no vazio, nomeadamente no judo, como disciplina do corpo e 
da mente, e da astrologia, que lhe permitia pensar e estudar a vastidão do 
cosmos que definia como “(…) foi a destruição do mundo, a matriz imaterial, 
o destino é um salto no escuro” 63.

Para Klein, o invisível aparece como vazio e como imaterial, em que o 
primeiro é a manifestação ou o caminho para o segundo. Nesse sentido, o 
artista desenvolveu um complexo processo de atuar e pensar a prática, os 
eventos e os objetos artísticos. O invisível é a união entre o espaço e o tempo, 
num absoluto, numa abstração que poderia ser o tudo e o nada ao mesmo 
tempo, que poderia ser a presença e a ausência, a ação e o conceito, pelo 
que a cada projeto pessoal parecia sobressair uma maior vontade de tratar o 
vazio como uma presença, onde as ações e ideias se projetariam como ener-
gia, onde a abstração era cada vez mais possível, pela presença do imaterial, 
do invisível. Klein caminhava para uma possível simbiose entre arte e vida, 
em que a arte se apresentava como o espaço para o questionamento da exis-
tência e, como tal da própria vida. A ação cada vez mais um conceito obrigava 
à constatação da existência do invisível, e do seu impacto para o mundo visí-
vel, onde o vazio, o céu, o azul eram a manifestação desse imaterial.

Fig. 5 Yves Klein, foto com tela 
monocromo, 1957  

Fig. 6 Yves Klein, 1960 
Salto no vazio
Fotomontagem

61 Ibidem, p. 41, tradução da autora 
“une vibration en suspens dans 
l’atmosphère, un magnétisme sans 
corps que conserve dans ses ondes les 
strutures de l’ego de l’artiste”. 

62 Ibidem, p. 24 tradução da autora 
« (…) Ce corps ethéré sera doté d’une 
sensibilité immatérielle lui donnant 
le pouvoir de lire la mémoire de la 
nature inscrite dans l’espace vide et, en 
manipulant ses circuits, d’exercer une 
puissance toute divine sur le monde des 
formes ».  

63 Ibidem, p. 25, tradução da autora 
«(…) c’était la destruction du monde, la 
matrice de l’immatériel, la destination 
se sont saut dans le vide ».
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A noção de invisível na obra de Mark Rothko

Mark Rothko é um artista russo, nascido em 1903, tendo emigrado com os 
seus pais para os EUA com 10 anos de idade. 

Para Rothko o invisível está interligado à ideia de sublime, associado 
à ideia de indefinido e de infinito, duas figuras que são referenciadas por 
Barnett Newman, em «The sublime is Now», em que o sublime aparece 
identificado com o Absoluto.

O trabalho de Rothko evolui ao longo da sua carreira no sentido de uma 
total abstração, em que o distanciamento com o real permite uma aproxi-
mação a um território de pura abstração, onde a pintura funciona como um 
potenciador emocional. Para isso, não só a pintura segue a direção da abstra-
ção, como o contexto onde ela é colocada é alterado de modo a possibilitar as 
condições de um diálogo entre obra e espectador. 

Sobre a conceção de arte, diz numa entrevista. “(…) é a criação dum espaço 
imaginário de comunicação entre o artista, a pintura e o espetador.” 64 

Desta forma, o invisível surge duma relação empírica entre o espectador 
e a pintura, sendo que esta desempenha um papel fulcral na potenciação 
emocional. A pintura é em certa medida uma abstração que procura direcio-
nar o íntimo para a perceção de um infinito ou pelo menos uma experiência 
que o revele.

O percurso na pintura de Rothko inicia com um período de cariz 
realista,– assumindo uma maior maturidade a partir da sua fase surrealista 
(1940-46), seguida da pintura “multiforme” que pode, na 
opinião de Jacob Baal-Teshuva “(…) ser considerada como 
uma ponte para as pinturas clássicas abstratas.” 65

Pintava formas várias que surgiam como blocos de diver-
sas cores e “que pareciam crescer organicamente de dentro 
da própria pintura.” 66. E referencia opiniões do próprio 
artista ao invocar

“Diria sem reservas que do meu ponto de vista não pode haver ab-
strações, formas ou áreas em que (falte) a concretização pulsadora 
de verdadeira carne e ossos. A sua vulnerabilidade ao prazer ou dor 
é inexistente. Qualquer pintura que não apresente o ambiente em 
que a respiração da vida pode ser representada não me interessa.” 67

A partir da fase surrealista, a obra de Rothko evidencia uma cada vez maior 
necessidade de distanciamento da figuração, ou pelo menos da relação com 
o real.

Na sua prática artística empregou o mito e o simbolismo arcaico, figuras 
imaginárias e intemporais para retomar os sentimentos comuns de épocas 
primitivas, tais como o pavor e a agressividade do mundo exterior. Isto 
evidencia a procura de um espaço intemporal onde os símbolos e as figuras 
mais arcaicas associadas ao homem, permanecem como constantes inter-
ventores no âmago humano, nomeadamente sentimentos simples que se 
manifestam no sujeito, independentemente da época e do lugar. Percebe-se a 
necessidade de recorrer a este tipo de ativadores emocionais, porque funcio-
nam de modo intenso e universalmente.

64 Rothko, M. (2005), p. 134 
(transcrição duma entrevista com 
W, Seitz, 22 jan 1952).

65 O termo «pinturas clássicas 
abstratas» é proposto por Baal-
Teshuva,J. (2004), e que corresponde à 
ultima fase de trabalho de Mark Rothko. 
A designação não se refere a qualquer 
período artístico, que não esteja 
relacionado com Rothko”.

66 Baal-Teshuva, J. (2004), p. 45. 

67 Ibdem, p. 45.

Fig. 7 Mark Rothko, S/ título, 1933/4 
Aguarela s/ papel, 53,3 × 68,6 cm  
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Nesse sentido, Rothko considera a arte como linguagem do espírito, perce-
tível por todos os que tem conhecimento da linguagem da arte, independente-
mente dos credos religiosos e em qualquer época artística, de forma intemporal.

E, em sintonia com o amigo A. Gottlieb, defende que o íntimo do homem 
atual não difere muito do do homem primitivo e daí o interesse pela arte 
primitiva que foi uma fonte de inspiração para o desempenho da sua obra 
artística. Ambos consideram que os sentimentos que o homem primitivo 
exprimiu são muito atuais, pois são ainda sentidos pela nossa sociedade.

“toda a expressão primitiva revela a consciência constante de forças poderosas, a 
presença imediata do terror e do medo e a aceitação da brutalidade do mundo natu-
ral assim como a eterna insegurança da vida.” 68

O interesse na compreensão deste modo de relação primária com os senti-
mentos enunciados pelo homem primitivo revela um fascínio do autor pelas 
obras e pelos expressos por sociedades e seres de épocas e regiões arcaicas. 
Estas manifestações enlevaram-no e influenciaram a sua obra na pureza da 
transmissão de sentimentos descritos de modo simples, mas profundamente 
enraizados no humano, reforçando assim a ideia que este artista tinha da 
pintura e do papel do artista. “(…) é por isso que insistimos com o sujeito, 
um sujeito que se deixa envolver por estes sentimentos e se permita em 
exprimi-los.” 69 

Declara ainda “nós afirmamos que o sujeito é crucial e que só o conteúdo 
justo é trágico e intemporal. É por isso que nós declaramos um parentesco 
espiritual com a arte arcaica.” 70.

Por outro lado, Rothko defende a manifestação pessoal de toda a produ-
ção realizada pelo sujeito; qualquer produção é retrato do seu autor, é uma 
manifestação exterior, mesmo que seja uma abstração, correspondendo a 
uma autorrepresentação. Defende e reforça a ideia de uma temporalidade 
em que a forma se deve inscrever no período em que é realizada – “em tempos 
novos, métodos novos” 71 e continuando “a essência verdadeira da palavra é a 
mesma; na arte o retrato é o interesse eterno do artista pela figura humana, 
o carater, e as emoções – breve para o drama humano. (…) toda a obra é um 
retrato, o retrato duma ideia.” 72

Por fim, a obra de arte é fonte de comunicação emocional, sendo este 
aspeto de enorme relevância para o artista. Rothko considera essencial a 
linguagem emocional entre o artista e a pintura e entre a pintura e o especta-
dor. Pelo que procura adaptar a experiência sentida, adversa ao mundo que 
o rodeia, e transpor para as tela as interrogações, as inconformidades do ser 
humano carente de transcendência. 

“– a arte é uma aventura num mundo desconhecido (a imaginação) que só alguns 
arriscam a explorar; – o mundo da imaginação é o oposto ao do senso comum; – o 
artista exprime de uma forma simples o pensamento complexo; – defende os grandes 
formatos, porque eles tem a força do que é, sem equivoco; – reafirma a pintura plana, 
a opção das formas planas porque elas destroem a ilusão e revelam a verdade; – o bem 
pintado não faz parte dos seus conceitos.” 73

68 Rothko, M. (2005). p. 83, tradução 
da autora “toute expression primitive 
révèle la conscience constante de forces 
puissantes, la présence immédiate de la 
terreur et de la peur et l’acceptation de 
la brutalité du monde naturel aussi bien 
que l’eternelle insécurité de la vie”. 

69 Ibdem, p. 83, tradução da autora 
“C’est pourquoi nous insistons sur le sujet, 
un sujet qui embrasse ces sentiments-là 
et permet de les exprimer”. 

70 Ibidem, p. 75, tradução da autora 
“nous affirmons que le sujet est crucial 
et que le seul contenu juste est celui 
qui est tragique et intemporel. C’est 
pourquoi nous déclarons une parenté 
spirituelle avec l’art archaique”.

71 Ibidem, p. 79, tradução da autora,“ A 
temps nouveaux, méthodes nouvelles”.

72 Ibidem p. 79, tradução da autora, 
“(…) on peut dire que toute l’oeuvre est 
le portait d’une idée”. 

73 Ibidem, Écrits sur l’art, carta ao 
crítico de arte Mr Edward A. Jewell a 
7 de junho de 1943, p.75. tradução da 
autora “Nous avons le sentimento que 
nos peintures font la preuves de nos 
convictions esthétiques dont voici, par 
consequente, quelques-unes: 1. Pour 
nous, l’art est une aventure dans un 
monde inconnu, que seuls ceux qui 
veulent prendre des risques peuvent 
explorer; 2.Ce monde de l’imagination 
est libéré et violemment opposé au sens 
commun; 3. Nous sommes partisans 
d´une expression simple de la pensée 
complexe.Nous sommes pour la grande 
forme parce qu´elle a la force de ce qui 
est sans equivoque. Nous souhaitons 
réaffirmer la peinture plane.Nous 
sommes pour les formes plates parce 
qu’elles détruisent l’illusion et révèlent 
la vérité; 4. On accepte largement parmi 
les peintres l’idée que ce que l’on peint 
n’importe pas pourvu que cela soit bien 
peint. Ceci est l’essence de l’académisme. 
Il n’existe rien de tel qu’une bonne 
peinture à propôs de rien. C’est 
pourquoi nous déclarons une parenté 
spirituelle avec l’art archaique”. 



PARTE II – O INVISÍVEL NA PINTURA: DOIS EXEMPLOS – KLEIN E ROTHKO

36

Rothko conclui que qualquer tipo de arte que se alheie desta realidade e 
ignore estes sentimentos é uma arte superficial desprovida de senso. Desta 
forma Rothko defende uma pintura de cariz aparentemente simples, mas 
capaz de transmitir conceitos complexos, pelo que as suas pinturas da fase 

“clássica abstrata” são amplas manchas de cor aparentemente plana, em 
formatos regulares simples como retângulos assentes em linhas horizontais.

Contudo, o que ambicionam transmitir são estados que remetem para a 
figura do infinito ou infinitude, bem como da manifestação de um sentido de 
Absoluto. Utilizou a cor e a textura para expressar as suas emoções sentidas e 
não racionais, evidenciando o seu envolvimento, encanto, exaltação e arreba-
tamento. A sua paleta tinha um número limitado de cores mas conseguia, ao 
utilizar pigmentos diferentes, contrastes, presenças e variações cromáticas 
que transmitem ao espetador a serenidade e a elevação sentidas. 

A vertical e a horizontal utiliza-as para evocar o espiritual. Nomeadamente 
o formato vertical das suas telas que remetem para a ideia de ascensão.

E Rothko reflete “(…) em tempo de violência parece despropositado a 
predileção por subtilezas da cor e da forma (…) não estou interessado na cor. 
Estou interessado pela imagem que é criada.” 74

Existe uma constante associação das pinturas de Rothko com a paisagem, 
não só pelo recurso à horizontal que remete para o horizonte, mas também 
pelo uso de cores que remetem para a atmosfera e o natural sendo associado 
frequentemente à pintura de William Turner, nomeadamente as séries de 
aguarelas realizadas sobre Veneza, como se percebe pela imagem em anexo.

O formato utilizado, a ligação das cores, a textura, as margens irregulares 
em todo o contorno da tela, a luminosidade transmitida, todo o conjunto 
cativa a atenção do espetador, que transmitindo serenidade, provoca reflexão. 

Para que a relação empírica com a pintura 
seja mais intensa, Rothko valoriza cada vez 
mais a componente expositiva, em que o 
espaço e a iluminação são cruciais para a 
propagação emocional entre a obra e o espec-
tador. Rothko procura construir um espaço 
de quase meditação, com cariz religioso ou da 
presença de algum tipo de símbolo espiritual, 
em que a envolvente condiciona o espectador 
a um estado de respeito e contemplação. 

Veja-se o exemplo das obras apresentadas no espaço “Capela Rothko” 75 
Construído especificamente para receber uma série de pinturas suas. Esta 
série vem na continuidade de um outro grupo de obras, encomenda do Hotel 
Four Seasons em Nova Iorque (1958) em que as suas pinturas foram previs-
tas para o espaço do Restaurante e que Rothko, apesar de ter sido ressarcido 
pela encomenda, optou por a cancelar argumentando que o público não as 
compreenderia naquele contexto, já que o espectador estava concentrado 
numa outra tarefa. Assim, o espaço e a condição de espectador das suas 
pinturas passaram a ser essenciais para o artista.

74 Ibidem, p.141, tradução da autora ”je 
ne suis pas interessé par la couleur. Je 
suis interessé par l’image qui est criéer”. 

75 Capela Rothko, Houston, Texas.

Fig. 8 William Turner, Colour 
Beginning, 1819 
Aguarela sobre papel, 22,5 × 28,6 cm

Fig. 9 Mark Rothko, S/ título, 1968 
Óleo s/ papel montado em linho, 
99 × 65,1 cm 

Fig. 10 Mark Rothko, nº 61 
(Castanho e Azul) (Castanho, Azul, 
Castanho sobre Azul), 1953 
Óleo s/ tela, 294 × 232,4 cm

Fig. 11 Mark Rothko, s/título 
(Amarelo, Vermelho e Azul), 1953 
Óleo sobre tela, 187,3 × 154,9 cm 
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Segundo Baal-Teshuva, a propósito da exposição das Mural Seagrams na 
Tate Gallery, o seu desejo era “(…) criar uma espécie de domicílio para essas 
pinturas, em que o visitante entrasse fisicamente” e “Rothko pretendia que o 
seu visitante entrasse num universo de quietude, que o transportasse a uma 
atmosfera de contemplação e reverência meditativa.” 76.

O contexto meditativo que Baal-Teshuva refere revela a importância que 
Rothko atribui à envolvente e à necessidade desta preparar e condicionar o 
expectador para a formulação de um diálogo, manifestado como uma forte 
experiência emocional.

Rothko utilizava grandes dimensões justificando o facto por querer tornar 
mais “intimista e humano” e “pintar um quadro pequeno é colocarmo-nos 
fora da nossa experiência, encarar a experiência como uma visão estereotí-
pica ou como lente de diminuir. No entanto, se se pintar um quadro grande, 
estamos dentro dele. Não é uma coisa que se imponha!” 77.

O artista considerava que as suas obras tinham vida própria e que iam além 
do que estava representado “a minha arte não é abstrata, vive e respira” dizia.78

Demonstra-se a importância do lado empírico da relação com a pintura, 
não só entre o artista e o quadro, mas sobretudo na relação posterior com o 
espectador. A grande dimensão das obras possibilita uma maior envolvente, 
como se se tratasse de uma paisagem ou de uma cenografia onde o sujeito é 
inserido. Para ele a análise, a interpretação dum quadro, duma pintura deve 
resultar de uma experiência vivida entre a obra e a pessoa que a olha, numa 
comunhão de sentimentos, num autêntico casamento de espíritos, Ao serem 
percebidas as ideias essenciais que emanam das pinturas, então intuir-se o 
seu significado.79 

Está interessado em exprimir sentimentos e fala de espaço não strito sensu, 
mas, como sinónimo de profundidade, com uma metáfora de “mergulhador”, 
de busca do interior das coisas, cada vez mais distantes. 

Utiliza essa metáfora para evidenciar a natureza subjetiva, íntima em que se 
deseja desenvolver a ligação do pintor e a obra e entre a obra e o espectador; 
afirma querer nas suas pinturas tornar claro o obscuro, próximo o longínquo 
no sentido de as ter na linha da sua compreensão e declara “(…) eis de que é 
composto o meu mundo de uma quantidade de céu, uma quantidade de terra 
e uma quantidade de coisas animadas.” 80. 

Para o artista a subjetividade parece ser a forma de exprimir a “intensi-
dade dum sentimento”. 

Numa entrevista que deu a Selden Rodman afirmou: “Que fique muito 
claro. Não sou um abstracionista (…) Não estou interessado na relação da cor 
com a forma ou qualquer outra coisa. Estou interessado apenas em expres-
sar as emoções humanas básicas – tragédia, êxtase, ruína” 81 e “(…) chorar 
quando se vê confrontada com os meus quadros mostra que consigo comuni-
car emoções humanas básicas.” 82.

76 Baal-Teshuva, J. (2004), p. 78.

77 Baal-Teshuva, Jacob, Rothko, p. 46.

78 Ibidem, p.50. 

79 Rothko, M. (2005), pp.74,75

80 Ibidem, pp.174,175.
 
81 Baal-Teshuva, J. (2004), p. 50.

82 Ibidem, p.57.

Fig. 12 Capela Rothko, vista interior
Houston, Texas

Fig. 13 Sala Mark Rothko, 
Tate Gallery, Londres
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Rothko “repudia” a crítica de arte. Para ele a pintura não se explica; a 
pintura é veículo de transmissão de ideias e sentimentos, emoções. E insiste 
em desprezar a crítica e marginaliza-la, dispensando-a, por achar que as suas 
obras se defendem a si próprias. E que a obra só pode ser explicada pelo espe-
tador que a observa, que tem uma experiência e a vive.

Rothko elabora uma estética que privilegia o essencial e demarca-se da 
“action painting” e provocando uma relação muito especial com o espetador 
concebendo “as artes plásticas como o caminho da redenção e fonte para a 
progressiva evolução das emoções e sensações humanas” como afirma José 
Aloise Bahia em artigo publicado na revista Germina Literatura, 2009.

No entanto Rothko quer demarcar-se dos que o querem “rotular” de artista 
esotérico 

“(…) quando digo que as minhas pinturas são ocidentais, quero dizer que elas não 
procuram encarnar qualquer estado que esteja fora dos limites da razão ocidental, 
nem atributos esotéricos, extrassensoriais ou divinos que seriam acompanhados de 
preces e de terror. Os que podem pretender que eles foram ultrapassados (os limites) 
evidenciam uma limitação autoimposta no que respeita aos limites elásticos da imagi-
nação no interior desses limites. Isto é, não há tensão nestas pinturas com ligação ao 
paraíso ou ao divino. Pelo contrário elas estão profundamente comprometidas com a 
possibilidade de e com a humanidade.” 83

As obras da última fase de Rothko “foram para além da pura abstração” na 
opinião de Baal-Teshuva e como este autor refere 

“Para Rothko, as pinturas “maduras” com marca registada, as únicas que se tornaram 
sinónimo do seu nome, foram para além da abstração pura. Rothko, para quem “a 
experiência trágica é a única fonte da arte”, tentou transformar as suas pinturas em 
experiências de tragédia e êxtase, como condições básicas de existência. O objetivo 
do trabalho de uma vida era expressar a essência do universal drama humano.” 84 

83 Rothko, M. (2005), p.217– Fiches 
de travail, circa 1950-1960, fragments, 
papiers de Rothko- tradução da 
autora“… quand je dis que mes 
peintures sont occidentales, je veux 
dire qu’elles ne cherchent à incarner 
aucun état qui serait hors des limites 
de la raison occidentale, pas d’attributs 
ésotérique, extrasensoriel ou divin qui 
seraient accomplis par la prière et la 
terreur. Ceux qui peuvent prétendre 
qu’elles sont dépassées (les limites) 
exhibent une limitation auto-imposée 
concernant les limites élastiques 
de l’imagination à l’intérieur de ces 
limites. En d’autres termes, il n’y a pas 
de tension dans ces peintures vers le 
paradis ou la divination. Au contraire, 
elles sont profondément engagées dans 
la possibilité de et l’humanité”. 

84
Baal-Teshuva, J. (2004), p. 17.
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Síntese da Parte II

No desenvolvimento desta Parte II procurou-se evidenciar através das 
produções artísticas dos pintores selecionados, Yves Klein e Mark Rothko, 
a sua ligação ao invisível e dessa forma criar a ponte com os conteúdos de 
ordem filosófica tratados na Parte I. 

O invisível é tratado de forma diferente por estes artistas, mas, quer Yves 
Klein quer Mark Rothko, o tratam nos seus trabalhos, na realidade das suas 
obras. Para Yves Klein o invisível é o vazio que ele, de forma exaustiva, expe-
rimentou e evidenciou, numa relação com o imaterial e o espiritual. 

Para Mark Rothko o invisível está mais próximo do sublime, do Absoluto e 
associado à ideia de indefinido e de infinito. Teve uma preocupação de repre-
sentar emoções e sensações, duas abstrações, e fez questão de as transmitir ao 
espetador dedicando a maior atenção ao contexto, ao ambiente de exposição. 

O invisível que ambos exploraram com o seu cunho pessoal, é o campo 
onde as emoções se acomodam, onde as sensações emergem. A libertação de 
conceitos pré estabelecidos, de regras a seguir, na busca de um processo de 
interação com o transcendente, o conceito e o imaterial.

Percebe-se que ambos têm preocupação, não apenas com os conteudos e 
a prática, mas com o modo como o espectador recebe a obra e interage com 
ela. Nesse sentido, a luz, os elementos, o ambiente sonoro, o espaço e a sua 
disposição são essenciais para aumentar o impacto da experiência do espe-
tador, com vista a uma maior simbiose entre este e a exposição. Se em Klein, 
o vazio levou-o a apresentar obras semelhantes (quase iguais) numa mesma 
exposição, ou a pintar uma sala toda de branco, em Rothko verifica-se uma 
preocupação em definir um espaço ideal, quase religioso para receber as suas 
produções, onde o espectador, espaço e obra encontrem o melhor meio de 
comunicação e interação. Neste sentido, o lado empírico é essencial para 
estes artistas, onde se permite a atuação ou intervenção do vazio, do imate-
rial, do infinito, sobre todos aqueles que se apresentam perante a obra de 
arte destes artistas.



PARTE III – A PRESENÇA DA AUSÊNCIA – COMPONENTE PRÁTICA

40

A presença da ausência –
componente prática
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Introdução 

A terceira parte do Trabalho de Projeto apresenta a investigação e os resulta-
dos desenvolvidos em atelier, valorizando sobretudo uma componente prática.

Da pesquisa apresentada anteriormente salientam-se as definições de 
Deleuze do imperceptível e as componentes práticas e empíricas de Yves 
Klein. Valoriza-se ainda a importância defendida por Rothko, na relação 
empírica entre o espetador e a obra. 

De seguida apresentam-se as problemáticas que estiveram na base da 
pesquisa prática, quais os objetivos a alcançar com a investigação, as meto-
dologias e os resultados.

No final haverá lugar a uma discussão sobre os diversos momentos da 
pesquisa e o cruzamento de dados entre toda a investigação teórico-prática 
desenvolvida e os resultados práticos.
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Enquadramento do conceito de invisível 

Dos significados apresentados na abordagem teórica nomeadamente os refe-
ridos por Lyotard e por Deleuze destaca-se a proposta apresentada por este 
último. Deleuze assenta a sua caraterização de imperceptível numa relação 
empírica, com o que existe, o quotidiano, considerando que a componente 
experiencial poderá expressar a presença desse imperceptível, como figura 
que advém do imanente.

Considera-se que comparativamente a proposta de Lyotard, em que o 
inapresentável é a manifestação atual do sublime e pressupõe uma figura 
mais da ordem intelectual do que física, a proposta de Deleuze é mais perti-
nente no que diz respeito à prática pictórica. Considera-se que a pintura 
tem uma vertente amplamente empírica e que será o contexto ideal para o 
desenvolvimento do estudo, algo que o próprio Deleuze defende. No entanto, 
não se trata aqui de uma tentativa de pôr em prática as teorias de Deleuze, 
mas sim, por se considerar que, entre os interesses pessoais que estavam na 
base de trabalho anteriormente desenvolvido, e as leituras realizadas sobre 
Deleuze, se encontrou paralelismo.
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Objetivos 

Tendo em vista que a componente empírica prevalece na identificação, na 
aproximação do invisível, definiu-se um programa objetivo para valorização 
da componente experiencial. O objetivo seria tentar aceder a experiências 
com o invisível, embora não fosse objetivo ilustrar o invisível. Entende-se 
que as obras resultantes seriam um relato de todo o lado empírico, mas sem 
a preocupação de evidenciar formalmente o invisível.

Foi objetivo também o interesse em propor ao espetador um contexto de 
confrontação/estímulo para que este pudesse em certa medida ser ativado 
emocionalmente pela obra. Não se espera que exista uma repetição do ato 
empírico vivido entre o artista e a obra, mas que ative no espetador uma 
experiência muito especial.

Se, tal como Rothko apresenta, a pintura é em si um acontecimento, e 
a exposição, um segundo momento dessa componente empírica, o que se 
procura, é que o espetador encontre aspetos de ordem emocional similares 
àqueles vividos pelo autor, mesmo que não sejam os mesmos. 
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Programa a desenvolver

O programa consiste em identificar quais as ferramentas e os procedimentos 
que podem valorizar a amplificação emocional capaz de promover uma forte 
experiência no seio do universo anteriormente identificado como o contexto 
onde se manifesta o invisível. 

Numa primeira fase procurou-se compilar conhecimentos de obras de 
artistas, que de qualquer forma faziam parte da memória, para adicionar ao 
estudo apresentado sobre Klein e Rothko.

Encetando por Michael Biberstein poderá destacar-se a sua subtileza e a 
ligação à transcendência, a preocupação em pintar emoções, em representar 
o invisível. As Figs 14 e 15 poderão ser disso exemplo. 

Na opinião de Delfim Sardo a última fase deste pintor “(…) são pinturas 
sobre o que já não se vê, sobre uma abertura dos afetos, uma disponibilidade 
para parar. E pensar com o corpo e ver com os olhos fechados.” 85

Optou-se por relembrar o que de significativo influenciou a obra do artista 
plástico austríaco Herbert Brandl. Para Brandl a obra surge ao fazer a pintura; 
não há nada preparado, não há nada para transpor para a pintura. Se não lhe 
apetece pintar uma tela, faz outra; a cor sai do pincel; quase escolhe verme-
lho por não ser dia de pintar a azul. “(…) confia na praxis, no médium, no 
material da sua própria pintura” como afirma Ulrich Loock na entrevista 
que lhe fez, e, reproduzida no catálogo da exposição conjunta, no Museu de 
Serralves, em 2004, de que foi curador. Para Brandl, a pintura não é um 
meio para representar algo que exista antes. A sua obra marca uma ligação 
para além da pintura que interage com a realidade. A obra é uma realidade; 
ele tira toda a ideologia da imagem e fica o que lá está; a obra inscreve-se na 
realidade, faz parte dela e ele, autor, fica fora da dialética. As suas obras são 
uma realidade, podem simplesmente existir. O paradigma para ele não é a 
metafísica. Para Brandl cada quadro é uma exaltação, na opinião do curador.

Envolve-se fisicamente com os quadros. É muito conhecido por pintar 
montanhas e afirma que para isso utiliza telas grandes porque “o grande 
formato é muitas vezes como uma espécie de teatro, é aí que as coisas acon-
tecem”. “o que me interessa é estar diante do quadro, que ele me circunde, 
me envolva. Por outro lado, a gestualidade é para mim muito importante em 
toda a pintura.” 86 Tal como o alpinista fica envolvido pelo nevoeiro, ele fica 
envolvido pelos quadros, ele próprio passa a fazer parte da realidade. Age 
irracionalmente e está dependente da sorte. Se conseguir chegar ao fim, se 
chegar, ou tem uma imagem abstrata ou uma montanha. 

Denys Zacharopoulos comenta: “acho fantástico que Brandl aceite correr 
o risco de que aquilo que faz possa ser no final totalmente invisível, total-
mente inimaginável, sem uma metafísica do imaginável. Pois de qualquer 
forma a invisibilidade é uma parte da pintura.” 87. Na pintura, o invisível 
surge do processo.

Numa segunda etapa propõe-se desenvolver o trabalho prático seguindo 
uma vontade de aproximação ao tema selecionado para este Trabalho de 
Projeto. Pode-se afirmar que foi a continuidade do trabalho que vinha a 
ser feito. Em atelier, sente-se necessidade da convergência de um conjunto 
de “stadium” – a paz de espírito, a calma a serenidade, o despojamento, a 

85 in Jornal Público, 10 jan 2013.

86
Zacharopoulos, D. (2004). in catálogo 

“Pintura- Herbert Brandl, Helmut 
Dorner, Adrian Schiess “. Porto: 
Fundação de Serralves. pág. 8. 

87 Ibidem. pág. 8. 

Fig. 14 Michael Biberstein, 
Blue Schift, 2004 
Acrílico s/ tela, 160 × 180 cm

Fig. 15 Michael Biberstein, 
Cluster, 2011 
Acrílico s/ tela, 290 × 290 cm
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afetividade, os silêncios, as emoções, a paixão, de tal forma que se crie um 
ambiente que poderá proporcionar um estado emocional que conduza à 
manifestação do invisível.

As imagens captadas diretamente da natureza no sentido mais abrangente 
(terrena e cósmica), ou as imagens retidas de fotografias, de pinturas ou de 
outras origens, podem provocar emoções, estabelecendo-se desde logo uma 
relação pessoal com elas. Essas emoções sentidas são retidas na memória, e 
são revisitadas com a frequência equivalente à intensidade com que foram 
vividas e, quando perante a tela, são evocadas com a necessária concentra-
ção e a ajuda dum suporte musical adequado, provocam o mesmo estado 
emocional. Esse estado emocional promove a ação e a forma que resulta na 
pintura. O próprio desenvolvimento do trabalho passa a orientar o trajeto 
até final. Nesse contexto, os suportes, são dispostos de forma a criarem um 
ambiente envolvente e trabalhados em simultâneo. 

As ferramentas utilizadas estão já definidas – suportes com formatos de 
média e grandes dimensões; prevalência de suportes resistentes que permi-
tam o uso de matérias pesadas; uso de tintas e matérias que permitam uma 
amplitude plástica entre o muito fluido e o espesso, e entre o transparente 
e o opaco, e por fim a valorização do uso restrito da cor com especial predo-
minância do azul.

A realização pressupõe uma espécie de momento de preparação, medi-
dativo, em que se busca um determinado estado emocional que propicie a 
realização e o percurso a seguir nas pinturas, havendo por vezes, uma ideia 
muito difusa do que irá acontecer, quer na prática, quer formalmente.

No trabalho de atelier, inúmeras vezes não se tem ideia das etapas, mas na 
execução das obras há elementos que se repetem, que são comuns: a tendên-
cia para criar ambientes oníricos; mas sem a preocupação de fazer uma 
pintura figurativa; pinta-se normalmente no sentido vertical, num sentido 
de baixo para cima e de cima para baixo; a matéria densa e fluida vai-se 
acumulando; o azul prevalece; a pincelada é solta, quase intuitiva, procu-
rando a manifestação do acaso e do acidente. 

As emoções, sensações e consequentes relações estabelecidas têm sempre 
uma ligação subjacente e comum que remetem para um invisível, uma figura 
de ausência que se procura identificar através da alteração emocional. Nesse 
sentido, a matéria utilizada é fortemente táctil, por ser um potente estímulo 
emocional, para além do seu poder visual. Interessa estimular e responder às 
solicitações dos diversos sentidos, como a visão e o tato, mas também o envol-
vimento emocional proporcionado pelos sons produzidos pelo riscar e  tocar 
da superfície da tela. Trata-se de intensificar a envolvente empírica de modo 
a extravasar ao máximo o pulsar e o sentir do momento, da expectativa e da 
motivação em descobrir um percurso novo, de vivenciar um acontecimento 
novo. Deste modo, o invisível é esta figura que orienta, estimula e desafia a 
uma luta com a tinta, a uma dança com a cor e com o gesto, a um desbravar 
de uma cobertura que permita aceder a uma forte exaltação emocional. Aqui, 
quando tudo está em confronto e nada se tenciona dizer, mas experienciar, 
parece que se acede ao verdadeiro objetivo desta pesquisa, o de perceber a exis-
tência e, sobretudo o seu impacto: da pura abstração, do silêncio e do ruído, do 
cheio e do vazio, do real e do imaterial, a manifestação emocional do invisível.

Fig. 17 Herbert Brandl, S/ título, 2003 
Óleo sobre tela, 300 × 470 cm

Fig. 16 Herbert Brandl, O.T. 
(HB11MNB), 2011 
Óleo sobre tela, 200 × 150 cm
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Salienta-se a importância do azul, que Kandinsky defendia como tendo 
uma qualidade espiritual e que Klein também tanto utilizou. Ou mesmo 
o sentido nostálgico e melancólico que as pinturas da Fase Azul de Pablo 
Picasso apresentam, e que promovem uma forte envolvente emocional, prin-
cipalmente imposto pela escolha cromática, em detrimento da natureza 
formal dos temas. Salienta-se ainda a opção pela ausência objetiva de figu-
ração ou a opção pela abstração, que apesar de não ser intencional, tem sido 
frequentemente o resultado.

Considera-se que as escolhas metodológicas comportam uma seleção 
objetiva que visa promover uma forte envolvente emocional e afetiva, pelo 
que as escolhas têm sobretudo a intenção de regular e promover a manifesta-
ção empírica. Desse modo, tal como Deleuze defende, é na experiência com 
o imanente que se percebe, através de manifestação empírica, a presença e o 
poder do imperceptível, a revelação do invisível.

Exemplo do percurso desenvolvido nas pinturas: 

Fase 1) aplicação de matéria sólida de modo a moldar a superfície. Opção 
pelo uso de massa de cor branca para não haver interferência do efeito visual 
da cor. Momento em que o tato tem um papel fundamental, como se se 
tratasse da construção de uma escultura, ou ao mesmo tempo, de um registo 
ancestral realizado na superfície argilosa de uma caverna.

Fase 2) Aplicação de uma cor quente, complementar do azul, de modo a 
antagonizar os valores cromáticos e aumentando o seu espectro. 

Fase 3) Uso das primeiras camadas de azul, com manchas soltas e fluidas, 
aplicadas com recurso a trinchas, pinceis e com as mãos, proporcionando um 
conjunto de ações e reações consecutivamente, quer em relação à cor quente, 
quer em relação à fluidez da tinta e ao modo como reage na superfície. O azul é 
consecutivamente aplicado em camadas translucidas e opacas, fragmentando 
o espaço e construindo perspectivas várias através da aparência de atmosferas, 
situações que remetem para a paisagem, para o mar ou para o céu. 

Fase 4) Aplicação de vernizes com ou sem cor, promovendo a definição dos 
sucessivos layers de cor e valorizando os relevos existentes na superfície. Por 
vezes o verniz é aplicado de modo mais espontâneo, sugerindo um happe-
ning, registando a presença do artista e a sua vontade em contrariar algumas 
soluções mais estáveis anteriormente encontradas.

Fase 5) limitação das pinturas, pelo recurso a uma moldura negra que 
limita e aprisiona a superfície. Intencionalmente escolhida, tem a função de 
limitar a ação e impedir a continuidade do tratamento da superfície.

Quando concluída, a obra faz parte de um percurso, prático, intelectual 
e fenomenológico com o invisível, capaz de existir pela memória física nas 
pinturas realizadas.

Fig. 19 Glória Sá, 2015, Fase 2
Técnica mista s/tela, 160 × 120 cm

Fig. 18 Glória Sá, 2015, Fase 1
Técnica mista s/madeira, 120 × 80 cm
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Figs. 20 e 21
Glória Sá, 2015, Fase 3
Técnica mista s/ tela, 160 × 120 cm

Fig. 22
Glória Sá, 2015, Fases 4 e 5
Técnica mista s/ tela, (2x) 115x90 cm 
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Catálogo
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Experiência com o invisível #1 (2016) 
técnica mista s/ madeira, com verniz e moldura (3 ×) 120 × 80 cm 
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Experiência com o invisível #2 (2016)  
técnica mista s/ tela, com verniz e moldura 160 × 120 cm 



54
Experiência com o invisível #3 (2016) 
técnica mista s/ madeira com verniz (2 ×) 120 × 80 cm 
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Experiência com o invisível #4 (2016) 
técnica mista s/ madeira, 120 × 80 cm
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Experiência com o invisível #5 (2016) 
técnica mista s/ tela, 160 × 120 cm
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Experiência com o invisível #6 (2016) 
técnica mista s/ tela, 160 × 120 cm       
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Experiência com o invisível #7 (2016) 
técnica mista s/ tela com verniz (2 ×) 115 × 90 cm       
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Experiência com o invisível #8 (2016) 
técnica mista s/ tela com verniz (2 ×)200 × 160 cm        
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“Presença da Ausência”–
Exposição no Museu
da FBAUP
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Vista da exposição “Presença da Ausência”
Museu da FBAUP        68
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Vista da exposição “Presença da Ausência”
Museu da FBAUP        70
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Vista da exposição “Presença da Ausência”
Museu da FBAUP        72
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Discussão Final
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A investigação teórico-prática efetuada tendo por base o tema proposto A 
presença da ausência – o invisível como figura da pintura procurou eviden-
ciar o invisível como figura central do trabalho.

Ao investigar-se vários pensadores e filósofos e também vários artis-
tas e pintores, uns de forma mais informal e outros mais detalhadamente, 
concluiu-se que o invisível está presente como tema tratado em compêndios 
ou em trabalhos de carater prático, encarados e estudados de ângulos dife-
rentes e sob denominações diversificadas.

Selecionou-se, sob a perspetiva teórica, Jean-François Lyotard e Gilles 
Deleuze, autores com bases filosóficas distintas, pensadores que designaram 
o invisível com denominações diferentes.

Para o primeiro, como acima se evidenciou, o invisível aparece como o 
inapresentável, associado ao sublime, enquanto para o segundo o invisível 
surge associado ao devir do imanente, resultado da atuação no pensamento 
de afetos e emoções, isto é de uma forma imperceptível para utilizar a deno-
minação de José Gil.

Ambos dedicaram muito do seu trabalho e estudo a esta pesquisa, Lyotard 
partindo do conceito de sublime de Immanuel Kant, enquanto Deleuze 
partiu de princípios defendidos por Nietzsche, enveredando por trajetos 
diferentes. Lyotard não partilha da noção de Kant de que o sublime como 
prazer e simultaneamente desprazer teria uma representação considerada 
de impossibilidade, defendendo que a razão perante um desprazer ao sentir-

-se incapaz ultrapassaria essa incapacidade e definia esse estado como de 
inapresentável. Deleuze trilhou um trajeto diferente defendendo que só a 
experimentação poderia proporcionar estados emocionais e de afetos que 
conduziriam à identificação da transcendência. 

Percebeu-se que não se trata de um assunto recente, ou exclusivo da filo-
sofia, tendo sido abordado ao longo da história principalmente na filosofia 
transcendental, com destaque para a estética do sublime. Paralelamente teve 
grande importância na atividade de alguns artistas, onde se destaca Klein e 
Rothko. Sendo que, tal como se referiu no início uma pesquisa eminente-
mente prática, sentiu-se uma maior aproximação ao conceitos defendidos 
por Deleuze, na exata medida em que defende um carater empírico. É atra-
vés da praxis, da ação, do envolvimento, que se atinge um estado emocional 
que não se pode representar, mas que se constata existir pois foi sentido.

Entendeu-se que a pesquisa prática, e a busca de artistas pintores que 
materializaram exemplos da busca ou diálogo com o conceito de invisível, 
seria uma componente muito importante no sentido de se exemplificar a 
forma de representação de conceitos não palpáveis, abstratos.

Artistas como Michael Biberstein, Herbert Brandl entre muitos outros 
trataram nas suas obras a figura do invisível, com destaque para Yves Klein 
e Mark Rothko pelas suas propostas e pela relação que estabelecem com a 
componente prática deste Trabalho de Projeto.

Klein com uma vida artística fulgurante tratou o invisível sob o ponto de 
vista imaterial e espiritual, base em que assentou a descoberta da razão de 
ser da sua arte – o vazio.
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Para Rothko, o invisível estava associado ao sublime, ao infinito, ao inde-
finido. A sua preocupação era a de transmitir emoções e daí a sua atenção à 
forma de comunicar com o espetador. 

No trabalho de atelier encontrou-se a justificação teórica nos conceitos de 
Deleuze, sobretudo através da experimentação, salientando que, apesar de 
difícil comprovação, se percebeu que a incisão num universo com a dimensão 
prática que seguimos, foi o percurso para que, em certo momento a pintura 
era um diálogo com algo de cariz inexplicável, que estava presente. Sentia-se o 
seu impacto, no modo como acionava os afetos e as emoções e, não se tratando 
de algo concreto e quase sempre irrepetível, promovia um intenso sentido de 
se estar perante algo, mesmo que indefinível. Sentiu-se em diversos momentos 
um processo reflexivo e profundamente transformador, capaz de dotar cada 
um desses momentos de uma extraordinária e fascinante revelação. 

Deste modo, reconhece-se o que tenciona dizer Brandl sobre a sua praxis, 
ou como Klein descreve o modo como necessitava de saltar para o vazio para 
aceder a um lugar que era ao mesmo tempo presente, mas também intempo-
ral, um aqui e um infinitamente distante, como se a única hipótese seria atuar, 
deixar-se seguir e viver intensamente essa manifestação. Felizmente que a 
experiência se cumpriu, e que se comprovou o poder e o sentido da manifesta-
ção do invisível, confirmando que se esteve na presença de algo transcendente, 
a ausência. Aqui residiu o poder da pesquisa, onde ao perceber como a ausên-
cia, como figura indefinível, imaterial, invisível, imperceptível ou inapresentá-
vel, teria tanta importância para explicar mais sobre a nossa própria existência, 
revelando um desconhecido que diz muito sobre nós próprios.

Espera-se agora, que ao apresentar estas obras e esta pesquisa, possa o 
espectador, encontrar alguma destas manifestações, e que estas sejam inten-
samente reveladoras da sua própria existência.

A presença da ausência é, neste sentido, a capacidade de perceber, através 
das alterações emocionais, o poder e a intensidade de algo que supostamente 
não está lá, uma ausência, o invisível, o transcendente, mas sobretudo, capaz 
de induzir um processo reflexivo e intuitivo sobre o próprio, sobre o vivente.

Finaliza-se citando Wassily Kandinsky: “Cada forma tem portanto um 
conteúdo interior; a forma é a manifestação exterior desse conteúdo. O 
artista é a mão que, com a ajuda da pincelada, extrai da alma humana a 
vibração justa.” 88

88 Kandinsky, W. (1991). 
Do espiritual na arte. Lisboa: 
Publicações Dom Quixote, p. 66.
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