
21



43



65



87



109



1211



1413



1615



1817



2019



2221

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino 
que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos 
os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver 
amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo 
para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é 
bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura os seus 
interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, 
mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca 
perece; mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois, 
em parte conhecemos e em parte profetizamos; quando, porém, vier o que é perfeito, o que é 
imperfeito desaparecerá.  Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino 
e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 
Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho; mas, então, veremos face 
a face. Agora conheço em parte; então, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou 
plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O 
maior deles, porém, é o amor.

Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios , 13
(1 Cor. 13:1-13, Nova Versão Internacional)
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Um galerista: «Hoje em dia todos pensam que podem ser artistas; uma cabeleireira, um cozinheiro, 
por isto e aqueloutro já pensam que podem ser artistas…» Um professor: «Está tudo explicado; o 
que me acabas contar sobre ti explica tudo o que és e o que fazes.» Um artista: «Um médico que 
visite uma exposição, não sabe, à partida, o que sabe um artista, face ao que está a ver; precisa 
sempre de alguém que explique, acompanhe, dê a ver ou dê a saber; da mesma forma, um leigo 
não pode interpretar de forma correcta e precisa a Constituição da República, é complexo e requer 
uma formação e educação adequadas nesse sentido.»

Ao ouvir estas palavras não consigo deixar de ficar constrangido; não por serem palavras 
inapropriadas, não por serem palavras que nunca li, não por me achar à parte desse julgamento: 
parecem-me, antes, palavras injustas, ilustrações de algum apartheid, um “nós não somos como 
eles”. Acontece e não será motivo suficiente para me colocar em oposição visível, será motivo 
mais que suficiente para reflectir sobre as palavras, os seus sentidos, o conteúdo de quem as fala 
- as palavras são reflexos, não são acções. São palavras que ouvi no último ano, de pessoas que 
têm formação em Artes e circulam no meio  artístico - aqui começa uma problemática que me 
interessa pensar.

O primeiro problema reside na oposição entre o pensamento daqueles com quem conversei em 
pessoa e daqueles que li - no livro, a liberdade de ser e de pensar é enfatizada, defendida, aclamada; 
na vida, até parece que é, não chega a ser. Escolho a literatura mais apropriada ao meu gosto - não 
está isenta, não me parece, completamente, imparcial - e é esta literatura que julgo deitar por terra 
muitos preconceito sobre a Arte e sobre a própria Vida, principalmente, aquela escrita por artistas 
sobre Arte - oferecem um estado de emancipação, uma liberdade, por vezes, a democracia. Uma 
cabeleireira pode, efectivamente, considerar-se um artista - porque faz algo, transforma - e um 
galerista, por mais que se indigne - porque não faz - não poderá dizer o contrário; aquilo que sou, 
aquilo que se é, não se resume ao que se faz, diz ou pensa - um professor deveria saber isto, mais 
que ninguém - a biografia está longe de explicar o que se é em potência; um médico, um artista, 
um jurista, antes de chegarem a ser o seu fazer, são o que são, a menos que alguma patologia 
se interponha entre eles e o entendimento: vão ver com olhos, ouvir com ouvidos, cheirar com 
narizes, saborear com a boca, tocar com a pele e pensar com o corpo.

Young artists of today need no longer say, “I am a painter” or “a poet” or “a dancer.” They are 
simply “artists.” All of life will be open to them. They will discover out of ordinary things the 
meaning of ordinariness. They will not try to make them extraordinary but will only state their 
real meaning. But out of nothing they will devise the extraordinary an then maybe nothingness 
as well.

The Legacy of Jackson Pollock, 1958
(Kaprow, 1996)

No sentido social, comum, da palavra, a criação, é muito amável mas, no fundo, não acredito na 
função criativa do artista. Ele é um homem como qualquer outro. A sua ocupação é fazer certas 
coisas, mas o homem de negócios também faz certas coisas, entende? Por outros lado, a palavra 
«arte» interessa-me muito. Se ela vem do sânscrito, como ouvi dizer, significa «fazer». Ora, toda 
a gente faz alguma coisa, e aqueles que fazem coisas sobre uma tela, com uma moldura, são 
chamados artistas. Antigamente, eram nomeados por uma palavra que eu prefiro: artesãos. 
Somos todos artesãos na vida civil, na vida militar e na vida artística.

Oito Anos de Exercícios de Natação, 1966
(Duchamp, 2002)

This springs from a profound conviction on my part that no revolutionary force exists other than 
the creative power of man, of every man as an artist, an that this affirmation is not abstract but 
can be proved when ideology is stripped away. This is confirmed by the fact that concepts 
change each time they are freed from their ideological wrapping and one gets their 
phenomenological nucleus. Such a broadened concept of art is something very different from 
the traditional bourgeois concept. In fact, the latter is applied in the so called ‘art business’ - 
primarily museums, galleries, and the art markets - and shapes the methodological activity of 
critics, art historians and, in a complementary fashion, the art education taught in schools. It 
appears evident to me that it is impossible to develop within these institutions an anthropological 
concept of art which relates to all men. It is important that such a concept of creativity, and 
consequently of art as well, should enter our consciousness so that people can gradually 
experience the validity of the individual intention of self determination. With a desire of this 
kind it becomes perfectly clear that some political battles will have to be fought so that man can 
realize his ability to be creative - this is, an artist - in freedom. (...)

Foundation for the Rebirth of Agriculture,
Discussion by Joseph Beuys, 1978

(Duurini, 1999)

Escapou-se ao moço a certa altura um peido. Sonoro como uma sereia aguda na noite a 
incêndios. Absoluto som de vísceras molhadas triunfais. Triunfo da idade infantil na noite 
aborrecida. Combustão óbvia da vivaz animalidade inquieta impaciente na noite sem fim. 
Independência do silêncio que o peido cortou impiedoso e secular. Quis Salgado ignorar o facto 
amando ele ópera sopa dourada e a aparência de todas as maneiras «boas». Impossível porém 
esquecer o quisto que se alastra na fronte única de um espaço e uma hora tão apertados, tão 
submissos à atenção cansada. Salgado ouvira e ouve e ouvirá sem brecha na noite ensonada de 
dois adultos e um miúdo a cabecear equações e fruste.

O Peido e a Matemática Elementar
(Lapa, 1982)

Não foi atingido por um raio divino nem tem uma predisposição genética ou uma arrumação 
neurológica especial. A maior parte das vezes é só uma pessoa que não é artista mas que quer 
ser artista e consegue ser artista. A primeira coisa que uma pessoa normal que quer ser artista 
deve fazer é dizer que é artista aos outros artistas e participar amorosamente e militantemente 
nos acontecimentos que são encenados no mundo da arte. Depois de ser aceite condicionalmente 
no mundo da arte, deve usar táticas clítoriais de simpatia, reconhecimento, lapsos afectivos e 
comportamentos nugatórios, mas também explorar intrigas, analidades, rivalidades e conflitos 
até que o seu nome atinja a qualidade mecânica para entrar na engrenagem do mundo da arte.

Ser ou não ser… Artista, 2011
(Portugal, 2011)
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Saber sobre algo pode ser importante para o entendimento e podem sempre existir graus de 
complexidade maiores no saber, como no fazer, não o nego; no entanto, também pode haver 
respostas aos mais complexos problemas encerradas naquele entendimento que não se cruza com 
o saber, nem com o fazer, ou seja, o entendimento não existe o lado de fora e é, antes, uma 
criação do Homem - com algum esforço ou sensibilidade, a resposta aflora, quando procurada 
com vontade, curiosidade ou disponibilidade. Os maiores graus de complexidade sobre o fazer 
ou o saber não surgem de uma tendência “natural”, apetência individual ou esforço colossal; 
surgem de uma vontade, de uma teimosia ou até de um relativo conforto; é um processo calmo e 
paulatino: a repetição, a pausa e a anotação. A análise que faço é à minha escala, ou seja, vejo o 
que é melhor para mim. Eu, como professor e aluno de mim, reparo que o melhor estímulo não 
deve começar pela avaliação da capacidade ou da incapacidade de fazer ou saber algo. O melhor 
estímulo é sempre o querer, a vontade de fazer e de saber; da acção de fazer e do vir a saber espero 
apreender a minha capacidade ou incapacidade de fazer algo ou chegar a determinada conclusão 
- só assim posso decidir, de livre vontade e iniciativa, procurar a capacitação adequada à minha 
identidade e aos meus próprios meios.

Regressando, o ser médico, o ser artista, o ser jurista, não é já o processo de ser, mas de ser 
reconhecido - a palavra «ser» surge primeiro na sequência da frase. Ou seja, se vier à existência, 
serei nomeado; se fizer algo, serei reconhecido: Zé, pedinte; Maria, arquitecta; Pedro, poeta; Ana, 
contabilista; entre outros. Se o seu fazer não define, à partida, o seu ser, qual deles terá maior 
sensibilidade para a escrita e para apreciação das palavras, o pedinte, o arquitecto, o contabilista 
ou o poeta? Eles todos, no seu ser, estão equipados com um sofisticado equipamento sensorial 
que é o seu corpo. Quero, com isto, dizer que todos eles, em potência, têm a capacidade para ser 
reconhecidos nas mais diversas formas de fazer e isso depende, acima de tudo, da vontade.

À partida, o primeiro problema adianta já uma componente da minha prática e pensamento; não 
explica, efectivamente, o meu projecto, a minha prática artística. Coloco-me em situação, os meus 
assuntos são a Arte e a Vida. A minha Arte é a minha Vida; a minha Vida, o meu projecto, por 
excelência; a minha Arte, a minha prática artística e tudo quanto faço. Faço, quase tudo quanto 
posso, sobre a possibilidade de ser contemplado e, tudo quanto faço, é o acontecimento da minha 
Arte; esta é a minha prática artística e alimenta a minha própria produção de saber acerca da 
minha Vida. Defendo que, em potência, tudo pode ser uma forma de Arte e tudo, se há lugar de 
onde vir, é da Vida que nos vêm, porque sem Vida não há Arte. 

No sentido de melhor descrever o que faço, como faço, de onde vem o que faço e o que me 
ensina, a mim, o que faço - por vezes, sem chegar a saber - apresento-vos esta exposição escrita. 
Não se trata de um projecto, de uma receita, nem de um plano teórico ou conceptual - não é um 
manifesto, é uma manifestação presente, pontual e irrepetível - é objecto de uma prática. Vivo, 
um dia de cada vez; o pouco que, a cada dia, se faz há de ser suficiente para chegar à verdade do 
que se é, espero.

Imagine-se uma experiência laboratorial, as condições de pressão e temperatura são constantes; 
os reagentes, nas proporções exactas; os aparelhos, calibrados; todos os utensílios estão 
esterilizados; a reacção já foi observada por diversos laboratórios, conhecem-se todos os passos 
e especificidades; a percentagem do rendimento da reacção é sabido, verifica-se; dá-se a reacção, 
a solução transparente é agora, visualmente, diferente; formou-se um precipitado, deposita-se no 
fundo do balão de vidro. Utópico, no mínimo - querer descrever, de forma exacta e pormenorizada, 
o que acontece na Vida - de tal forma, que o erro começa na nossa imaginação.

Ninguém nasce ensinado, embora se nasça com faculdades que podem predestinar. Ao ser-se 
ensinado, ao receber-se a herança das culturas, ao aprender-se a lidar com os instrumentos e 
os códigos, configuram-se arquétipos e modelos nos usos do espaço, do tempo e da matéria, 
que persistem como referentes de identidade cultural da etnia, da civilização. Estes são 
aferentes exteriores da obra e, muitas vezes, sua manutenção como entidade colectiva, mas 
nunca foram determinantes superiores da criação poética, da vontade que esse acto 
transformador exerce sobre o seu contexto. Apenas aqueles que intuíram a sua predestinação, 
pela descoberta das faculdades inatas e pelo trabalho sobre elas, criam obra e assim superam 
os modelos éticos e as respectivasfixações estéticas.

Momentos/Fragmentos/Analogias, 1989
(Carneiro, 2007)

O desejo de ser reconhecido pelos outros é inseparável do ser humano. Este reconhecimento 
é-lhe, mais ainda, tão essencial que, segundo Hegel, o ser humano está disposto, para o obter, 
a pôr a sua própria vida em jogo. Não se trata, com efeito, simplesmente, de satisfação ou de 
amor-próprio: mas é antes, somente através do reconhecimento dos outros, que o homem 
pode constituir-se como pessoa. (...)

Identidade sem Pessoa
(Agamben, 2010)

A orientação profissional, nas sociedades modernas, não passa da procura empírica das apti-
dões genéticas existentes no homem e comuns a todos os animais. As manifestações operató-
rias do homem inscrevem-se portanto num fundo instintivo muito importante, constituído si-
multaneamente por dispositivos de regulação das pulsões orgânicas profundas, comuns a todos 
os indivíduos, e por dispositivos apropriados à inscrição de programas operatórios, que podem 
apresentar variações sensíveis de pormenor de indivíduo para outro. (...)

Instinto e Liberdade
(Leroi-Gourhan, 1985)

...não só na ciência, mas também na poesia e no pensamento se preparam experimentos. Estes 
não concernem simplesmente, como os experimentos científicos, à verdade ou à falsidade de 
uma hipótese, o verificar-se ou o não-verificar-se de alguma coisa, mas põe em questão o pró-
prio ser, antes ou para lá do seu verdadeiro ou falso. Estes experimentos são sem verdade, 
porque neles a verdade é posta em causa.

Experimento
(Agamben, 2007)

Eu acredito que nada que um artista diga tem demasiada importância face à sua obra, a obra 
deve valer por si. Ela fala e transporta uma voz mais poderosa do que as suas pobres palavras. 
Só a obra tem uma linguagem auto-suficiente, própria, interna, o resto surge como acessório. O 
que não significa que não haja um complemento indispensável à obra que passa pelo discurso 
e pela tentativa de produção de pensamento. Não é só o objecto que conta, é importante que 
exista um corpo de ideias e um discurso por detrás, a acompanhar, a sustentar ou a fundamentar 
a obra, e que a torne diferente dos outros objectos e artefactos comuns. Nesse sentido, a voz 
ou os textos dos artistas podem contribuir para a construção desse sustento teórico em que 
uma obra se alicerça. Mas há de tudo: artistas que sabem falar e outros que não, alguns que 
gostam de o fazer e outros que não, os que querem pronunciar-se e os que optam por se calar. 
Todas as opções são possíveis e legítimas. E eu, considerando que sei falar do meu trabalho, não 
gosto de o fazer. De qualquer modo, de uma maneira ou de outra, com mais ou menos silêncios, 
com mais ou menos palavras, sabemos que é preciso haver um corpo de pensamento e ideias 
que identifique os objectos que os artistas fazem. A arte será sempre pensamento e acção, não 
existe arte sem pensamento.

Praia do Guincho, 2014
(Chafes, 2015)
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Eu sei o que quero dizer, quando falo ou quando escrevo - quando penso, não sei bem: parece-
me o pensamento longe das palavras, cheio de tudo e ao mesmo tempo esvaziado, é a completa 
abstração, um caldo de contradição, um dom de Deus. O que escrevo hoje, para melhor me 
expressar, para transmitir o que sei, amanhã será diferente - isto eu sei, amanhã serei informado 
por novos dados: o jornal, o contexto, o discurso, o sentir, os outros, as necessidades e os desejos. 
Não se trata de uma incerteza permanente, o que julgo sólido no meu entendimento é, de alguma 
forma, um artifício do pensamento que me agiliza: possibilita agir sem ter de avaliar, a cada 
momento, todos os detalhes de cada situação - trata-se de criar padrões, uma repetição eficiente, 
uma rotina, a aceitação do carácter cíclico dos dias. Hoje, apresso-me a escrever este relatório 
- não quero que se esvazie ou extravase pela minha própria natureza, no contexto volátil dos 
tempos - e é, tanto quanto parece, impossível.

Imagine-se um agricultor e a sua rotina. Acordar cedo, lavar a cara, vestir-se, calçar botas, acender 
o fogo, pôr água a ferver, dar de comer aos animais, ordenhar, comer, fazer sopa, regar as hortas, 
cuidar das plantas, das árvores, dos terrenos, dos edifícios, das ferramentas, lavrar, plantar, podar, 
descansar, contemplar, conhecer. Ele pode, a qualquer momento, olhar o céu e duvidar que a um 
dia de sol se possa seguir outro dia de sol e tomar precauções, adaptar-se. Ele sabe, a determinada 
estação, o que fazer para obter determinados resultados - isso surge, apenas, da experiência, da 
prática, da actividade repetida - e abstrai-se da impossibilidade de certeza no dia que há de vir. 
Na minha imaginação, ele, sendo um eremita, não saberá utilizar o jargão da sua prática. Se, de 
um dia para o outro, as plantas deixassem de crescer de dia, para crescer à noite, o agricultor 
adaptar-se-ia - se tudo mudasse de um momento para o outro, ele não continuaria a tentar fazer 
as coisas como antes e de maneira igual - na sua medida, ele viria a conhecer as causalidades do 
crescimento das plantas na nova situação. Aliás, no decorrer dos dias - aqueles, aparentemente, 
sem mudança - ele imprimiria o novo, ao seu próprio passo. Não é uma característica especial, a 
deste agricultor, é algo que se conhece acerca da Vida - a sua mutabilidade.

Ora, aquele agricultor nota que as plantas não crescem durante o dia e adapta-se. Quanto ao 
artista, será que ele se apercebe da saúde da roseira que cultiva, principalmente, quando o mercado 
se montou em cima dele e já só quer aquela roseira? Há muitas camadas que nos cobrem das 
agonias do mundo: é fácil ser de pedra, difícil ser de vidro, é a sensibilidade aos tempos e aos 
fazeres que nos informa: «Mudanças e evoluções aceleradas nas práticas artísticas não foram 
acompanhadas...» A mudança nunca foi e não parece, agora, necessária. O que foi necessário, a 
ideia de mudança. A Arte, por quem a faz, é a própria Liberdade - não se fixa em pressupostos e é 
sempre experimental - mas, também, não se vende, não é uma forma de subsistência, é a própria 
Vida. Ou seja, nas formas de lidar com a existência, a Arte existe em cada pessoa como forma 
de ser e de agir - é um plano estético e espiritual, simultaneamente - na medida em que podemos 
escolher entre dois beijos, um abraço ou um olhar distante. Sobre este ponto, não existe uma 
conclusão que transcenda a Vida - preciso de aprofundar a minha investigação.

Isto e isto, perfeitamente. Mas o problema é que você, meu caro, nunca saberá nem eu lhe 
poderei nunca dizer como se traduz, em mim, aquilo que você me disse. Não falou turco, não. 
Eu e você usámos a mesma língua, as mesmas palavras. Mas que culpa temos nós de que as 
palavras, em si, sejam vazias? Vazias, meu caro. Ao dizê-las a mim, você preenche-as com o seu 
sentido; e eu, ao recebê-las, inevitavelmente preencho-as com o meu sentido. Pensámos que 
nos entendíamos; de facto, não nos entendemos. 

Uno, Nessuno e Centomila, 1925
(Pirandello, 1989)

(...) O agricultor está sujeito aos acasos da terra, das germinações, das estações, é passivo, con-
jura e espera. Eis porque os espíritos totêmicos povoavam o mundo humano; o camponês so-
fria os caprichos dessas potências que o assediavam. O operário, ao contrário, molda a ferra-
menta de acordo com o seu objectivo, impõe-lhe com as mãos a forma do seu projecto; em face 
da Natureza inerte, que lhe resiste, mas que ele vence, afirma-se como vontade soberana; se 
acelera os golpes sobre a bigorna, acelera o acabamento da ferramenta ao passo que nada 
pode apressar o amadurecimento das espigas. Ele apreende a sua responsabilidade com a coisa 
fabricada, um gesto hábil ou desastrado dá-lhe forma ou destrói-a. Prudente, hábil, ele condu-
-la ao ponto de perfeição de que se orgulha: o seu êxito não depende de favores dos deuses, 
mas sim de si mesmo. Desafia os seus companheiros, orgulha-se das suas realizações e, se ainda 
conserva alguns ritos, as técnicas precisas parecem-lhe bem mais importantes; os valores mís-
ticos passam para o segundo plano e os práticos para primeiro. Não se liberta inteiramente dos 
deuses, mas separa-os de si separando-se deles; relega-os para o seu céu olímpico e guarda 
para si o domínio terrestre; o grande Pã começa a estiolar quando ecoa a primeira martelada, e 
o reino do homem inicia-se. (...) 

História, II, 1949
(Beauvoir, 2007)

«O José abria os regos com a enxada; de vez em quando parava, olhava, mirava e voltava a ali-
nhar alguns carreiros. Eles não estavam segundo a sua secreta geometria, aquela que da terra 
lhe tinha chegado, como sabedoria de uma vida inteira a ela ligado.» Do lado de fora, a arte é o 
corpo de quem afirma, imagem que transcende o que dela se diz. Somos o corpo da arte e a 
transformação desse corpo como imagem de arte. Corpo trespassado pelos conceitos - artifí-
cios para significar o nosso original sentir. Diríamos ainda, repensado sobre o já vivido e desven-
dando os segredos fundos da memória, consciência da própria matéria, que tudo se passa nes-
se constante vai-e-vem entre o lado de fora e o lado de dentro; entre o ser e o seu objecto. (...) 
Aqui, cada qual, na relação com a sua obra, é o artista; criador e mestre dos seus momentos de 
gozo estético, deslumbramento de se dar e sair até ao entendimento de ser outra vez o começo 
de alguma coisa. (...) As referencias da moda são feitas pelos modos de quem as quer ditas. A 
quem compete dizer que sabe? O que é saber? (...) «A tia Luísa espetava cada cana junto ao pé 
dum feijoeiro e entrosava-a nas outras, como quem buscava o equilíbrio da forma. Olhei-a du-
rante muito tempo, meditando sobre aquele saber que a levava a afeiçoar cada cana para que 
o todo fosse mais do que a simples armação para o bom crescimento dos feijoeiros. - Diga-me 
tia Luísa, porque põe tanto cuidado no estacamento dos feijoeiros? Eles assim crescem melhor, 
dão mais feijões? - Não, não é por isso, meu filho; eu trato sempre a minha horta como se fosse 
um jardim.» (...) «Afinal a arte é sempre feita por todos.»

Cultura/Contra/Cultura, 1979
(Carneiro, 2007)



3433



3635

Não vejo a necessidade de fazer uma separação liminar entre Arte e Vida; existe, sim, uma 
diferença na forma como a Arte e a Vida são idealizadas por aqueles que a constroem. Eu, fazedor 
da minha Arte, pessoa implicada na minha Vida, tenho o interesse único e intransmissível na 
minha realização pessoal, em conjunção com o meu juízo crítico, face a mim mesmo, perante 
os grupos a que pertenço e na presença dos diferenciais sociais - a realidade cultural. A minha 
realização pessoal, desta forma, depende da actualização das práticas e teorias em vigor, não só 
para a minha emancipação, mas para a emancipação de todos que a desejem. A minha Arte é a 
minha Vida - e a minha Revolução - o fim não sei precisar, a intersecção remata-se no ponto final. 
Aí, serei eu o meu corolário e virá o julgamento sobre o meu fazer e a minha Vida. Até lá, vou 
compondo a minha tela, montando a minha sequência em película, tão delicada como a Vida; na 
hora da despedida, sei que posso escolher entre dois beijos, um abraço ou um olhar distante; se a 
composição for consistente, poderá adivinhar-se o final ou, talvez, fique tudo confuso outra vez.

Hoje, quando se diz que vivemos a época da pós-verdade, é na confusão que penso - aquela que 
sinto ser. Face a face com a confusão, será necessário recordar que nunca, em tempo algum, houve 
tanta informação escrita e tantas pessoas capazes de decifrar informações ou significados, mais 
ou menos verdadeiros, mais ou menos falsos, nas imagens e nas palavras - das palavras podemos 
sempre duvidar, elas são maleáveis; um dom de Deus. O problema do tempo presente, da pós-
verdade, não será a velocidade a que circula a informação, não será a verdade ou a falsidade das 
informações, muito menos o excesso de informação; se alguma informação, para mim é falsa, 
para alguém será verdadeira; o que se altera, não será a premissa, é, antes, o contexto. O problema 
do tempo presente, da pós-verdade, é o problema de sempre: a miséria - da fome, da doença, do 
sofrimento, do tempo, do gosto e do pensamento. A miséria deve ser o problema a resolver, quer de 
forma individual, como de forma colectiva. Com toda a informação, face à miséria, torna-se mais 
difícil perceber o que, realmente, importa. O que, realmente, importa é aquilo que só nós próprios 
podemos saber e é princípio fundamental da nossa própria existência - está contemplado na nossa 
determinação e autonomia - ninguém se poderá sobrepor, se eu não me sobrepuser. A qualidade 
mais valiosa, hoje, é a de bom navegante; aquele que sabe que correntes e ventos percorrem os 
mares, se serve deles para chegar ao destino desejado; não aquele que, apenas, navega; mas, 
aquele que se faz ao mar. Apercebo-me, sou sensível à informação, mediante a minha vontade em 
aferir a verdade ou a mentira na informação que me chega, procuro saber e fico atento.

Curioso, no nosso tempo, será notar que o nicho se alterou de forma complexa e diversa daquela 
onde evoluímos, enquanto seres Humanos, durante milhares de anos. Já não somos o ser Humano 
que habita a floresta tropical: dorme ao relento; caça; recolhe frutos, sementes e raízes; executa 
rituais sagrados. As informações visuais ou textuais, mais ou menos abstratas, que processamos 
hoje, diante daquelas que sempre pudemos experienciar: cor, forma, cheiro, temperatura, 
humidade e luminosidade; não se podem comparar, ou colocar em contraste, sem uma noção 
geral e holística da história, da cultura e da evolução Humana - não basta estar atento ao contexto 
em que nos encontramos; para não cair em erro, é preciso saber, pelo menos, um pouco sobre cada 
aspecto do mundo: não será impossível saber um pouco sobre cada contexto. Hoje é possível, 
em caso de curiosidade ou em busca de verdade, procurar o contexto ou a parte: os transportes 
são mais eficientes, disponíveis e, relativamente, bem distribuídos; as informações circulam em 
abundância, facilitando o cruzamento entre factos; as comunicações, as ligações entre conhecidos 
e desconhecidos são, hoje, múltiplas e mais eficientes. Em caso de dúvida, podemos sempre 
perguntar; nada nos impede, aparentemente - sem sermos nós próprios.

A arte e a vida sempre foram inseparáveis, o importante é saber de que arte e de que vida 
falamos. A distância entre ambas sempre foi e será essencial para introduzir sentido a essa 
relação. A arte terá sempre uma existência separada da realidade pelo simples facto de operar 
num nível totalmente diferente e num espaço de linguagem ficcionada, mesmo quando se trata 
de representação. (...) Está-se perante uma «cultura Google» de fragmentos em que, por vezes, 
a realidade se confunde com um vídeo-jogo na cabeça dos mais jovens. São eles próprios a dizer 
que «hoje em dia não se cria nada, mistura-se: everything is remix».

Praia do Guincho, 2014
(Chafes, 2015)

(...) Sulcos de terra arável que espera as sementes que nela se frutifiquem. Ainda o meu corpo 
sobre a terra. Anamnese dos trabalhos sobre a horta e o jardim, sobre as minhas plantinhas, 
que me esperam no Coronado e das quais guardo o calor e o conforto da sua existência como 
coisa essencial para o meu viver - alimento da minha obra: obra no seu fazer e no seu pensar. 

Paisagens interiores, 2006
(Carneiro, 2007) 

O problema está no mundo competitivo e não nos meninos. Nós o que temos é que pensar se 
o mundo competitivo tem que continuar assim, ou se tem jeito de ser de outro modo. É eviden-
te de que além de competição, e acima de competição, nós estamos por exemplo, quanto à 
economia, numa guerra perfeita: a guerra contra a carência. Se houvesse como havia no princí-
pio fruta, e raízes, e comida à vontade para toda a gente, não haveria nenhum problema no 
mundo. Simplesmente o que aconteceu foi que pelo desenvolvimento dessa primeira gente 
apareceram mais consumidores do que havia mercadoria para consumir, e imediatamente en-
trámos na competição – que era a única maneira que havia de conseguir para toda a gente 
aquilo de que essa gente precisava. De maneira que, de facto, as pessoas por exemplo julgam 
que estão em paz no mundo, que são civis, quando não são nem uma coisa nem outra. Nós 
estamos todos envolvidos numa guerra: a guerra contra a carência; e então isso só poderá aca-
bar quando, como nas outras guerras, nós abatermos completamente o inimigo; e parece que 
não há outra forma de economia, por enquanto, (…) que consiga levar a esse fim senão essa 
economia competitiva em que estamos. (...) A atitude tem que ser, ao mesmo tempo, a de so-
nhar, a de desejar que essa competição acabe; e estamos cada vez mais perto do fim dela. E os 
meninos, melhor que nós, porque já vêm a crescer para um terceiro milénio, (…) já sabem que 
estamos perto desse fim e que muitas das coisas que ensinamos nas nossas escolas são desne-
cessárias para eles...

Maria Elisa e Agostinho da Silva
(Silva, 1990)

As culturas só evoluem e as sociedades progridem porque há muitos indivíduos que resistem 
activamente a serem totalmente integrados num grupo. Integração soa a regulação e restrição. 
As políticas diferenciadoras acabam por desconsiderar a autonomia individual, reduzir a liber-
dade e conduzir à conformidade (Kwame Appiah). A fórmula multiculturalista assenta na ideia 
de que a cultura é essencial à vida e como os humanos são criaturas culturais devem pertencer 
a uma determinada cultura. Se a sobrevivência de uma cultura não está garantida, por ter en-
trado em decadência ou por invasão de culturas exteriores, devem ser tomadas medidas pro-
tectoras. Uma cultura é uma “forma” que deve ser mantida no seu estado original. Se a “forma” 
se modifica a cultura entrou em degeneração. Ora, não é obrigatório viver dentro de uma de-
terminada cultura e as culturas não são necessariamente estáveis ou eternas. O equívoco mul-
ticulturalista é a fundamentação de uma ideia de cultura do ponto de vista do Ocidente - o ho-
mem que para compreender a cultura de uma tribo canibal participa em práticas canibais terá 
ido demasiado longe? Poderá ele voltar de novo para a sua cultura? O que é que se perdeu? (...)

BI da Cultura, ou «O que farei com esta Cultura?»
(Portugal, 2011)
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Importa fazer aqui a ressalva, não me parece que haja grande diferença entre esse ser Humano 
passado - nómada das florestas europeias, tribal das florestas tropicais, primitivo de todos os lugares 
e tempos - e o ser Humano presente, como a palavra civilização nos faz crer. Com efeito, não se 
desenvolveu qualquer glândula ou espinho afecto à igualdade de gênero, às questões raciais ou ao 
respeito. A evolução - aquela que, de facto, aconteceu - foi sempre, ou quase sempre, exterior - 
tecnológica. O comportamento, civilizado ou bárbaro, foi sempre um reflexo do agir e do estar - é 
uma questão cultural e, por extensão, tecnológica. Por isso, hoje considero da maior importância o 
pensar e a retroactividade do pensar sobre o fazer, na medida em que podemos e devemos coibir-nos 
de agir, mediante o pensar: pensar a cultura como uma ferramenta que possamos usar e modificar. 
Encarar a dúvida, de forma sincera, em relação ao mundo em que vivemos será, assim, como 
responder, a quem nos ordena algo que não corresponde à nossa ideia e estar no mundo: «Peço 
desculpa, mas prefiro não fazer.» Ou, então: «Não quero fazer melhor, quero fazer diferente.»

Surge o problema; até aqui, tratei de elaborar um quadro de pensamento sobre alguns contextos do 
meu fazer; a partir de agora, procuro falar sobre o fazer - muito embora preferisse não o fazer. Então, 
porque é que, em contradição assumida, faço o que faço? Antes de mais, o que se faz, o objecto 
e o texto - deliberadamente, contra o pressuposto do método e da investigação académica - não 
procuram estabelecer uma reciprocidade de descrição e análise: são, cada um por si, autónomos 
no seus discursos e, por excelência, diversos - claro, existem sempre pontos de intersecção e 
coincidências. O objecto apresenta-se como o seu próprio discurso; o texto abordar o discurso do 
objecto incorre, por isso, na redundância, no eufemismo ou em sinédoque - reduz o objecto, é uma 
tradução falha do objecto e mais opaca do que o próprio objecto. Acerca da Arte - na forma, como 
no tempo - prefiro coibir-me de falar através de palavras e usar, sim, aquelas características que a 
compõem e que são, em rigor, mais antigas que a Humanidade: cor, forma, cheiro, temperatura, 
humidade e luminosidade; será que o faço, mesmo, como digo? Mais perguntas. O que será, na 
realidade, a Arte por palavras? Alguma forma de poesia concreta? Algum relatório, intersecção entre 
poesia e ciência? Se este texto, académico, é relatório de uma prática - pressupõe-se como exposição 
de motivos e factos de uma prática - poderá vir a ser o objecto, para além do objecto? Não é a pessoa 
que escreve, a pessoa que lê? Quem sou eu, quando escrevo, quando leio, quando pergunto e quando 
respondo - uma pessoa a pensar consigo ou múltiplas em acesa discussão? O texto, à medida que se 
apresenta, pressupondo uma leitura unidireccional e ininterrupta, é revelação do processo de escrita 
e, por consequência, derivação do processo criativo, seja ele do poema, do gesto, do risco ou do 
bocejo.

Na compreensão do meu próprio fazer, um universo de ideias existe a priori e é autónomo da pessoa 
que cria ou da pessoa que escreve como da pessoa que observa ou a pessoa que lê, aí habitam o meu 
fazer - aquilo que é feito e pode ou não vir a existir - e o meu pensar - aqueles discursos que se dizem, 
se escrevem, se pensam ou, por vezes, se sentem. No universo das ideias, o fazer e o pensar encontram-
se em potencial, na sua infinitude combinatória, como unidades, monómeros - a Arte contempla, pode 
contemplar e dá a contemplar; apresenta-nos um sentimento, no momento da sua aparição, em relação 
ao momento da sua aparição. O que ela descreve ou desperta em nós deve ser cuidado e pensado com 
critério - descreve, com alguma precisão, um conjunto de ideias que existem ou estão por existir. Se já 
existem, devemos avaliar com critério o que queremos ou podemos querer, em relação a essas ideias: 
ainda servem ou já não servem? Se estão por existir, devemos avaliar com critério o que queremos 
ou podemos querer, em relação a essas ideias, elas podem vir a existir: servirão ou não servirão, serão 
justas ou injustas? A Arte, deste meu ponto de vista, é uma janela; uma janela para um jardim. O que 
mais poderá ser a Arte; porta, chão, parede ou tecto?

(...) É quando os nómadas se fixam ao solo e se tornam agricultores que surge as instituições e 
o direito. O homem não se restringe mais a debater-se contra as forças hostis; começa a expri-
mir-se concretamente através da forma que impõe ao mundo, a pensar nesse mundo e a pen-
sar-se neste momento, e a diferenciação sexual reflecte-se na estrutura da colectividade; ela 
assume um carácter singular; nas comunidades agrícolas a mulher adquire por vezes extraordi-
nário prestígio. Este prestígio explica-se essencialmente pela importância recente que assume 
a criança numa civilização que assenta no trabalho da terra. Instalando-se num território, os 
homens apropriam-se dele; a propriedade aparece sob a forma colectiva; exige dos seus pro-
prietários uma posteridade; a maternidade torna-se uma função sagrada. Muitas tribos vivem 
em regime comunitário: isso não significa que as mulheres pertençam a todos os homens da 
colectividade; não se acredita muito hoje que tenha existido o casamento por promiscuidade, 
mas homens e mulheres só têm existência religiosa, social e económica como grupo; a sua indi-
vidualidade permanece um puro facto biológico. (...)

História, II, 1949
(Beauvoir, 2007)

A pré-história intelectual carece de história escrita ou falada. O involuntário legado gráfico e 
pictórico destes humanos sapientes não comunica connosco. Um situacionista diria que nin-
guém existe no mundo se a sua existência não corresponder a um espectador. Uma versão 
marxista admitiria que as obras não são do Homem mas dos homens. Um pós-modernista de-
fenderá que os exercícios gráficos antes da escrita são os indícios da fabricação do simulacro e 
consequentemente da fraude. Todas estas criaturas pintavam a aparência porque eram capazes 
de reconhecer e reagir a coisas: lutavam, desejavam, estavam a favor ou contra, acusavam e 
aplaudiam, riam e choravam - e não era uma coisa em que pensavam mas era necessário à sua 
percepção do mundo. Viviam num mundo que não vinha de nenhum lado e que desaparecia 
para não se sabe onde. Havia coisas que mudavam e outras não. Uns morriam, outros não e 
outros nasciam. Eles eram e  aparentavam, e isso era coincidente. (...)

Teleantropos, 2011
(Portugal, 2011) 

Bartleby - disse eu entrando no escritório de rosto calmo mas severo. Estou seriamente desgos-
toso. Estou penalizado, Bartleby. Pensava melhor coisa de si. Imaginava-o com modos de cava-
lheiro, e que em qualquer dilema delicado lhe bastaria uma leve sugestão - em resumo, uma 
assumção. Mas parece-me que estou enganado. Porque motivo - acrescentei, sobressaltado-
-me ao de leve - nem sequer tocou ainda naquele dinheiro - e apontava para onde estava, 
exactamente onde o deixara na tarde anterior. Nada respondeu.

Bartleby, 1953
(Melville, 1988)
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Eu, como artista, assumo o fazer e o pensar, o fazer materializa, o pensar informa o fazer, sou 
veículo de algo para além de mim, a Arte; é uma porta que se atravessa, uma escolha e uma 
mudança; como artesão, sirvo-me da técnica e da matéria para meu proveito, directo ou indirecto; 
é um chão que se pisa, onde se pode caminhar, com alguma certeza; como público, contemplo a 
actividade da Arte através de mim, artista e artesão; delimito paredes: quartos, salas, cozinhas; 
múltiplos polígonos; como crítico ou filósofo de mim mesmo, observo-me nas diferentes pessoas 
que sou e, através de palavras e de ideias, procuro a reconciliação de mim para mim: para que me 
sinta menos excluído, menos alienado, menos longe de mim mesmo e dos outros - motivo que me 
leva a querer, crer - tecto, abrigo da intempérie do mundo, a presença e a ausência de ser Humano. 
Verifica-se: a Arte é uma casa.

Cultivo a minha opinião: o texto é um objecto. Reparo, não é o mesmo objecto do fazer, é outro - 
nem um, nem outro, são produto da minha imaginação e criatividade, são coisas que aparecem: já 
existem, são assimiladas e voltam a existir de outra forma. O texto, objecto do não fazer, aparece 
na ausência do mundo e vem do mundo; o objecto do fazer, aparece na presença do mundo e, 
por vezes, não sei de onde vem, é um algo divino. Por capricho ou razões que me escapam, 
escolho ver o texto como um outro algo, diverso do que se faz. No que se faz existem formas 
de manipulação mais refinadas: as cores, as formas, os traços e os gestos; em suma, a imagem. 
As palavras, das quais é fácil de duvidar, são tudo isso; em bruto, são extrações do universo das 
ideias; não são fixas como as cores, as formas, os traços e os gestos; em suma, a imagem. As 
palavras são múltiplas no seu significado, dissimuladas, ambíguas: desta forma, é difícil perceber 
como é que a palavra chegou a ser o veículo da ciência que se quer rígida e formal. Não será a 
ciência um poema? Como é que se duvida de um poema, forte e franco? O autor não procura 
descrever a Vida e, ainda assim, não deixa de realizar uma síntese da Vida; organiza palavras 
que considera sólidas para descrever uma reacção, um produto, um reagente, um equilíbrio, um 
desequilíbrio, uma sequência complexa de reacções, a termodinâmica e a cinética da Vida.

Cultivo a minha opinião contra a minha opinião: o texto não é um objecto. Não se manifesta através 
de propriedades conhecidas, para além das ideias que veicula: pode descrever pesos, texturas, 
sons, cores, cheiros, sabores, posições, entre outros. Eu observo o texto - conjunto de pensamento 
e sentimentos, mais ou menos concretos - através de caracteres de uma linguagem incompleta 
e incapaz de gerar uma matéria nova, apreensível pelos sentidos, passível de ser manipulada... 
Impossível, conscientemente, cultivar-me contra mim; apercebo-me, logo, da mentira a que me 
estou a sujeitar e das mentiras que estou a alimentar fora de mim, num sistema que já existe e não 
compreendo. Se escrevo, quando escrevo, quando faço algo, não o faço para convence, enganar 
ou dissimular; procurar a opinião contrária fora de mim, por esse motivo, torna-se necessário; 
faço algo para fazer, para não deixar de fazer; mantenho-me ocupado para conseguir estar - a 
minha âncora à Vida. Espero, de uma vez só, inscrever o que se fez no que se faz: o que já escrevi 
está já longe do que sou agora, porque já o escrevi - posso alienar-me, dar-me ao mundo - porque 
já não sou eu e continuar a fazer, algo diverso agora.

(...) É sobre esta outra face mais obscura da potência que hoje prefere agir o poder que se defi-
ne ironicamente como «democrático». Separar os homens não só e não tanto daquilo que po-
dem fazer, mas antes do mais e as mais das vezes daquilo que podem não fazer. Separado da sua 
impotência, privado da experiência do que pode não fazer, o homem de hoje crê-se capaz de 
tudo e repete o seu jovial «não há problema» e o seu irresponsável «pode fazer-se», precisa-
mente quando deveria antes dar-se conta de ser entregue a uma medida inaudita a forças e 
processos sobre os quais perdeu qualquer controle. Tornou-se cego não das suas capacidades, 
mas às suas incapacidades, não ao que pode fazer, mas ao que não pode ou pode não fazer. 
Daqui o confundir-se definitivo, no nosso tempo, das profissões e das vocações, das identidades 
profissionais e dos papéis sociais, sendo cada um destes encarnado por um personagem cuja 
arrogância é inversamente proporcional à provisoriedade e à incerteza do seu papel em cena. A 
ideia de que cada um pode fazer ou ser indistintamente seja o que for, a suspeita de que, não 
só o médico que me examina poderia ser amanhã um artista de vídeo, mas que até mesmo o 
algoz que me mata seja na realidade, como em O Processo de Kafka, um cantor, não são mais 
do que o reflexo da consciência de que todos se estão simplesmente a vergar a essa flexibilida-
de que é hoje a primeira qualidade que o mercado exige de cada um. Nada rende tantos pobres 
e tão poucos livres como este estranhamento da impotência. Aquele que é separado do que 
pode fazer, pode, todavia, resistir ainda, pode ainda não fazer. Aquele que é separado da sua 
impotência perde em contrapartida, antes do mais, a capacidade de resistir. E como é somente 
a calcinante consciência do que não podemos ser a garantir a verdade do que somos, assim 
também é somente a visão lúcida do que não podemos ou podemos não fazer e dar consistên-
cia ao nosso agir.

Sobre o que Podemos Não Fazer
(Agamben, 2010)

(...) O paradoxo reside no facto de o acto criativo ser sempre uma manifestação individual de 
alguém que, se situado no interior do campo da arte, a questiona e lhe encontra novos concei-
tos através da elaboração metafórica, isto é, na definição de sentidos outros que se expandem 
e redefinem as significações. Em arte, o que parece ser pode ser outra coisa no momento se-
guinte. Os movimentos do sentir e do pensar suscitam outras relações que, vertidas nas rela-
ções do tempo e do espaço, se transmutam num e noutro, reciprocamente. O tempo é o real 
espaço da arte: o tempo de fazer, o tempo de sentir, o tempo de pensar. Na percepção da arte, 
o espaço é medido com o tempo. O tempo do corpo que vê e toca, que se move em torno da 
obra e de si mesmo na busca de se fundir com ela, de ser uno nessa simbiose da coisa que se 
gera única e, no último estádio da significação, intransmissível. Dou passos em volta da obra na 
busca do entendimento do que ela seja como significação de arte. O tempo de me ser e tomar 
consciência da coisa enquanto essencialidade do estar. (...)

Paisagens interiores, 2006
(Carneiro, 2007)
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O que eu faço é aquilo que se pode descrever como a minha prática artística e é tudo aquilo que se 
faz por livre e espontânea vontade - por exemplo, um poema, um gesto, um risco, um bocejo. Ora, 
nem tudo o que se faz por livre e espontânea vontade é simples, divertido ou descontraído - muito 
do que se faz é, profundamente, necessário e doloroso - é um movimento de auto-conhecimento, 
dilacera o corpo do ser e o corpo do saber sobre si próprio; é experimental e vive no desequilíbrio. 
O bocejo artístico - isto é, o bocejo inserido na prática artística - difere do bocejo quotidiano na 
sua qualidade - é ela que lhe empresta a sua aura: quer ser contemplado e é, de facto, ou chega a 
ser contemplado; é reflectido pela pessoa que boceja; é observado pelas pessoas que esperam uma 
acção artística. Adianto mais, o poema não nasce de uma fórmula e, muito menos, de uma técnica 
- é uma intervenção de algo ou alguém que não é só a pessoa que faz: são ideias que contaminam 
as nossas certezas, os pensamentos que nos assolam, aterrorizam. Na prática, há que ter coragem, 
não ter medo, aceitar o mundo, a incerteza, Deus - a Arte revela-se na aceitação de nós mesmos no 
mundo. Desta forma, o poema nascer do acto de lavar loiça torna-o sólido, objectivo, paradoxal, 
universal, mais do que o exercício estético das belas palavras - quando isto se verifica, o mais 
certo será o poema demonstrar-se frágil, imaturo, metafórico e, excessivamente, adjetivado. No 
acto de lavar loiça, instala-se um vazio onde nos encontramos com nós mesmos, com Deus, com 
a deusa, o Amor, com o Espírito Santo, a Arte, é o que quiserem - esse Eu que, nem é o nosso 
consciente, nem é o inconsciente.

O que eu faço é aquilo que se pode descrever como a minha prática artística e é tudo aquilo que 
se faz por obrigação moral e espiritual - por exemplo, um poema, um gesto, um risco, um bocejo. 
Ora, é importante notar que nem tudo se faz por livre e espontânea vontade, existe sempre um 
contexto que delimita as possibilidades de fazer - deve-se explicar o contexto do fazer, o fazer e o 
saber. Por vezes, esse fazer que se torna obrigatório é muito mais divertido, solto e calmo do que 
qualquer outra forma de fazer - é o que tem que ser e o que tem que ser tem muita força.

Ler o jornal, sair à rua, falar com quem calha; ler uma biografia, escrever uma autobiografia, andar 
na calhandrice - tudo isto contribui para o saber sobre o contexto do fazer. Conquanto, é, de um 
ponto de vista técnico, irrelevante. As técnicas conhecidas, as técnicas desconhecidas, as técnicas 
usadas, os materiais empregues, as ferramentas - tudo isto contribui para o saber sobre o fazer, 
não é o saber sobre o fazer: serve a quem faz e é para quem quer fazer. O que está feito pode vir a 
despertar o saber em quem fez, quem viu e pensou sobre o que viu ou quem quer fazer. Pergunto-
me, quantas obras e quantas exposições me fizeram pensar sobre o meu próprio fazer, nem que 
seja para me colocar em relação: a favor, contra ou outro?

Os meus dias começam, invariavelmente, após o sono - névoa de inquietações, epifanias e 
resoluções - não há, por assim dizer, uma rotina ou um horário fixo, depende muito do que houver 
para fazer. O que houver para fazer depende do que quero, em primeiro lugar e depois, do que 
há para usar, do tempo ou da sorte - se o que está à minha disposição é escasso ou se há alguma 
contrariedade ao que quero, então, há que tomar medidas para adquirir o que vier a ser necessário, 
tempo ou matéria; reflectir ou dormir sobre o que quero - eventualmente, hei-de encontrar alguma 
solução ou querer algo diverso. No caso do fazer, o querer está associado à gestão da informação: 
memórias, sensações, pensamentos, tensões, ler, ouvir dizer - produtos da experiência e tanto 
podem surgir de uma esfera social e pública como da esfera pessoal e íntima. Sobre mim, em 
relação aos outros, o mundo, as ciências, a literatura, a música, o teatro, a filosofia, a escultura, a 
pintura, a arquitectura, a política, a ética, a moral - no final de tudo é a transcendência, ou seja, o 
que pode ser mais, para além do que é.

(...) O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta, 
inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda antes de eles nascerem, e inteira-
mente individual: cada um o poeta que é! E o que acontece é que nós, por causa da questão 
económica que temos pela frente, os metemos não a fazer poesia à solta – que era o que eles 
desejariam – mas a seguir alguma coisa que é na realidade uma espécie de vida militar…

Maria Elisa e Agostinho da Silva
(Silva, 1990)

Give up the whole idea of putting on a show for audiences. A happening is not a show. Leave the 
shows to the theatre people and discotheques. A happening is a game with a high, a ritual that 
no church would want because there’s no religion for sale. A happening is for those who happen 
in this world, for those who don’t want to stand off and just look. If you happen, you can’t be 
outside peeking in. You’ve got to be involved physically. Without an audience, you can be off on 
the move, using all kinds of environments, mixing in the supermarket world, never worrying 
about what those out there in the seats are thinking, and you can spread your action all around 
the globe whenever you want. Traditional art is like college education and drugs: it’s fed to pe-
ople who have to sit on their butts for longer and longer amounts of time to get the point, and 
the point is that there’s lots of actions somewhere else, which all the smart people prefer to just 
think about. But happeners have a plan and go ahead and carry it out. To use an old expression, 
they don’t merely dig the scene, they make it.

How to Make a Happening
(Kaprow, 1966)

Zaratustra dormiu longamente e por ele passou não só a aurora, mas toda a manhã. Por fim, 
abriu os olhos; admirado, observou a floresta e o seu silêncio e, maravilhado, Zaratustra, olhou 
para si próprio. Levantou-se então rapidamente como um marinheiro que de repente descobre 
terra e soltou um grito de alegria: via uma nova verdade. E falou assim ao seu coração: «Abri-
ram-se os meus olhos: tenho necessidade de companheiros, de companheiros vivos, não de 
mortos e de cadáveres que trago comigo para onde quero. Preciso de companheiros vivos que 
me sigam porque o desejam e me sigam para onde eu quero. Abriram-se os meus olhos: Zara-
tustra não voltará a falar à multidão, mas a companheiros! Zaratustra não será o pastor e o cão 
de rebanho! Levar as ovelhas para longe do rebanho - foi para isso que eu vim. O povo e o re-
banho pôr-se-ão contra mim: os pastores chamarão a Zaratustra salteador. Eu digo pastores, 
mas chamam-se os bons e os justos. Eu digo pastores, mas eles chamam-se os crentes da ver-
dadeira fé. Olhai os bons e os justos! Quem odeiam mais? Aquele que rasga os seus códigos de 
valores, o destruidor, o criminoso - mas é esse que cria. Olhai os fiéis de todas as crenças! Quem 
odeiam mais? Aquele que rasga os seus códigos de valores, o destruidor, o criminoso - mas é 
esse que cria. O que cria procura companheiros, e não cadáveres, nem rebanhos e crentes. O 
que cria procura aqueles que juntamente com ele serão capazes de criar, os que saberão inscre-
ver novos valores em novos códigos. O que cria procura companheiros e outros que o ajudem 
na ceifa: porque tudo nele está pronto para a ceifa. Mas faltam-lhe as foices. Sem elas arranca 
as espigas e irrita-se consigo-mesmo. O que cria procura companheiros, daqueles que sabem 
afiar as foices. Hão-de tratá-los como destruidores e pessoas que desprezam o bem e o mal. 
Mas hão-de ser eles que farão a ceifa e celebrarão a sua festa.»

Assim falou Zaratustra, 1891
(Nietzsche, 1999)

Queria trabalhar, mas havia em mim uma enorme preguiça. Gosto mais de viver, de respirar, do 
que de trabalhar. Não considero que o trabalho que fiz possa ter qualquer importância, do 
ponto de vista social, no futuro. Então, se quiser, a minha arte seria a de viver; a cada segundo, 
cada respiração é uma obra que não está inscrita em nenhum lugar, que não é visual nem cere-
bral. É uma espécie de euforia constante.

Gosto mais de Respirar do que Trabalhar, 1966
(Duchamp, 2002)
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O processo criativo, em sequência, inicia-se com o querer; o querer dá lugar ao fazer; o fazer 
ao pensar; o pensar, retroactivamente, informa o querer e, cumulativamente, dá-lhe solidez ou 
fragilidade até ao seu fim. O querer termina com o feito; é o prazer ou o desprazer que informam 
o tipo de feito e a sua qualidade. Uma questão problemática, em relação ao feito é a qualidade: 
quem é o juiz da qualidade? Eu, outro ou ninguém; das três opções, a última é estéril, o juízo só 
existe nas primeiras; eu ou os outros podemos: ser indiferentes às qualidades, não fazer com base 
em determinadas qualidades ou informar o fazer para procurar fazer com aquelas qualidades, em 
detrimento de outras. A escolha vai de encontro ao juízo de cada um; mas, para mim, deixar de 
fazer com base no julgamento da qualidade, parece-me injusto: face ao que se faz e contra quem 
faz ou fez; elimina a fertilidade do fazer e do ser, não só de quem faz e de quem é, mas de quem 
poderá vir a fazer ou a ser. Idealmente, o fazer que se quer é aquele que é crítico de si mesmo - não 
é purista mas, também, não se vende - e não se apaga, vive sem remorsos e cresce a partir daí. Ou 
seja, faz-se e logo se vê - daqui retiro a força motriz da acção e da reflexão: as suas consequências.

O que faço é vasto, ou seja, não se pode resumir a um campo ou prática - regras e princípios de 
uma arte ou de uma ciência. Atenção, não é a recusa do campo ou da prática; é, antes, a livre 
circulação entre as regras e os princípios das artes e das ciências. O que faço emana do que fiz, 
do que sei, do que não sei, do que vivi e experimentei. O que faço não surge de uma qualidade 
ou aspecto, particularmente, meu - do balanço da Vida, parece-me, antes, que estou eu em dívida 
para com o mundo. Nesse sentido, o fazer é, quase, um tributo às qualidades da existência ou, se 
posso dizê-lo mais uma vez, a operação do mundo através de mim. Agora, o que faço, qualquer 
um pode fazer, tem repercussões materiais ou imateriais; a repercussão do que se faz não pode ser 
ignorada; se há investigação no que faço, será a busca daquilo que se faz sem consequência - uma 
ramificação do estudo da qualidade da consequência do fazer e apresenta um maior teor moral do 
que estético.

O que se faz não é o que se tem - aqui começa a separação entre mim e os outros em mim. O 
que se faz para se ter é jogo, acumular, armazenar, esconder. O que se faz põe o que se tem em 
circulação, ao passo que o jogo retira de circulação, retém o que existe, para fins estratégicos, 
manutenção de vantagens ou outros motivos profanos. O querer, inerente ao fazer, é transmutado 
do querer possessivo do ter; são semelhantes na forma e diferentes no conteúdo: querer fazer é rico 
de conteúdo e fértil, reproduz-se; querer ter é vazio e estéril, repete-se. O ter é já a concretização 
do desejo e o aniquilar do querer. Quer isto dizer, quem encontra no ter satisfação de cumprir o 
querer, primeiro, transborda o querer para adquirir, depois, chega a ter e esvazia o querer, no fim, 
volta a querer porque o adquirir desfaz o querer no seu vazio; o fazer materializa o querer e lhe 
dá corpo. No entanto, é complicado chegar a esta formulação sem reconhecer o prazer vazio do 
ter e o carácter efêmero do querer. Isto é verdadeiro no âmbito material, como no imaterial: a 
aquisição supérflua do conhecimento, a busca do significado da existência na religião; a aquisição 
de um anel ou pulseira, estar na moda. Verifica-se, assim, a necessidade de agir, estar e fazer parte 
da vida pública e privada com um olhar atento; só, assim, se pode vir a perceber o que acontece e 
pode vir a acontecer, encontrar significado ou a ausência dele.

O que eu faço é, quase sempre, à minha escala: eu faço o que posso e não mais. Conquanto, o que 
eu posso fazer é, na realidade, mais do que sou. Fazer algo, para lá da minha escala, primeiro, 
implica perceber a escala do fazer e saber dividi-la. Explico, o fazer deixa de ser, automáticamente, 
meu; é já algo que se faz com  muita gente: uma exposição, uma iniciativa, um jantar com amigos.

O romântico vive sempre muito próximo do desejo, que transcende a sua natureza e torna arti-
ficial o mais íntimo pormenor da sua estética - a realidade é, para ele, a transcendência do que 
vai vivendo. Ele transforma o mundo projectando nele a sua imagem, a que ele vai construindo 
pelo seu desejo, no turbilhão das mudanças da sua obra. O romântico encontra o seu equilíbrio 
no caos do seu íntimo, na subversão do que vai criando. (...)

O outro por ele mesmo, 1979
(Carneiro, 2007)

Depois, nada: isto. Parece-lhes pouco! Eis uma primeira lista de funestas reflexões e das conclu-
sões terríveis provocadas pelo inocente e momentâneo prazer que Dida, a minha mulher, qui-
sera proporcionar-se. Isto é, fazer-me notar que o meu nariz descaía para a direita. Reflexões: 
1.ª - para os outros eu não era aquele que, para mim, tinha até então julgado ser; 2.ª - não podia 
ver-me viver; 3.ª - não podendo ver-me viver, permanecia estranho a mim mesmo, ou seja, al-
guém que os outros podiam ver e conhecer, cada qual a sua maneira, e eu não; 4.ª - era impos-
sível colocar-me diante desse estranho para o ver e conhecer; eu podia ver-me, mas não vê-lo; 
5.ª - para mim o meu corpo, se o observava de fora, era como uma aparição, uma coisa que não 
sabia que vivia e que ficava ali, à espera de alguém que pegasse nela; 6.ª - tal como eu pegava 
no meu corpo para ser, por vezes como me queria e me sentia, também qualquer um podia 
pegar nele para lhe dar uma realidade à sua maneira; 7.ª - finalmente, aquele corpo, por si 
mesmo, era de tal forma nada e de tal forma ninguém que um fio de ar podia, hoje, fazê-lo es-
pirrar, amanhã, levá-lo consigo. Conclusões: 1.ª - comecei finalmente o motivo por que Dida, a 
minha mulher, me chamava Gengè; 2.ª - propus-me descobrir quem eu era, ao menos para 
aqueles que me eram mais chegados, os conhecidos, por assim dizer, e divertir-me a alterar 
provocadoramente aquele que eu era para eles.

Uno, Nessuno e Centomila , 1925
(Pirandello, 1989)

Self-knowledge is necessary and often painful work. But it is not new work, or the work of life-
like art alone. It has been at the core of artlike art as well. All those statements about art being 
a “calling”, a “way of life”, a “spiritual path”, a “search for truth”, a “revelation”, the “conscience 
of the age”, the “collective dream”, the “forces of nature”, an “archetypal act”, and a “my-
thmaking” refer to the transcendental assumptions underlying artists’ practice of art in the first 
place.

The Real Experiment, 1983
(Kaprow, 1996)
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Para fazer, imagino e procuro saber como fazer; imaginar e procurar saber como fazer é já o 
fazer e, chamando-se processo, constitui algo que se faz, por ser algo possível de ser partilhado, 
discutido, demonstrado ou exposto - por exemplo, na conversa. A conversa é já outra coisa, 
para além do fazer, é um esforço, nasce da tensão entre forças opostas, para chegar ao que é 
extraordinário, para o que poderá vir a ser transcendente - é, talvez, para lá do imaginário daquele 
que procura fazer ou faz. A qualidade da conversa, desta forma, pode ter implicações, faustosas 
ou funestas, no fazer de quem, na conversa ou pela conversa, procura fazer ou faz. A conversa, na 
sua qualidade, influencia o fazer e o que se faz pode cessar, de repente ou por momentos; acelerar, 
no momento ou de forma continuada; transforma-se, para lá do que é reconhecível ou no que é 
singular e irrepetível.

Na prática, o imaginar, imaginar como fazer, procurar saber fazer ou procurar saber como fazer 
são tudo formas de fazer que, na realidade, serão diferentes do feito. Isto, eu percebo, através da 
contemplação do feito e daquilo que me é comunicado pelo feito. Será que, de boa fé, alguém 
poderá dizer, sentir e saber que aquilo que fez é, de facto, aquilo que imaginou? Duvido muito, 
com uma excepção; não será impossível esse feito, já que há muito se conhece, se deseja e se 
cultiva o virtuosismo, o bem fazer, a técnica. No entanto, não se parece o virtuosismo com um 
salto de excelente acrobata entre dois penhascos? Decepcionante, ver que o acrobata, de um 
sopro, evita a morte e transcende, ainda, diante da própria Vida - parece-me insalubre alimentar 
a ideia do Ubermensh para lá da literatura e da filosofia. Há algo que se perde da Vida - no 
caminho entre o imaginar e o fazer - e esse algo não se pode fingir ou simular. Nutrir a Criança, 
como parece dizer o Agostinho da Silva, é, precisamente, negar o virtuoso, negar o Ubermensh, 
aceitar o ser como ponte entre as coisas do Mundo e as ideias, transcender a Vida, carrega-la com 
pendor e donaire - contra a profanação - contra a sacralização. Não quero, com isto, atribuir uma 
interpretação às palavras de Agostinho, mas chegar à minha verdade através das suas palavras.

O acrobata vai e faz; faz, sem nunca chegar a contemplar o abismo entre os penhascos - ele não 
chega a vislumbrar o Abismo, a conhecer e amar a Vida, a encontrar a Morte. Para o artista, falta 
ainda fazer - ele foi e caiu no abismo, conhece e ama a Vida, encontra a Morte - In Search of 
the Miraculous. Em termos precisos, quer isto dizer que o estudo e dedicação à Arte é, acima de 
tudo, estudo e dedicação à Vida, à Liberdade, à Morte - há que prezar, acima de tudo, pela não 
existência que é a garantia da existência. Espaço para o erro é preciso.

Uma das coisas que me enriquece, a nível intelectual como material, é cantar na rua. Ponto de 
partida que é; é, acima de tudo, um exercício de resistência; depois, uma fonte de informação vital 
e alucinação. No acto, existem vários planos: primeiro, o plano técnico, este divide-se na gestão 
e economia do ritmo, do som e do silêncio, entre os dois instrumentos, a voz e a guitarra; o foco 
interior, onde habitam os significados, as palavras e os sentimentos, com a evocação de memórias 
ou o imaginar do que está por vir; o foco exterior, este controlado pelo olhar, posição corporal, a 
consciência dessa posição e o estado de presença, atento às alterações no espaço, ao movimento 
das pessoas, ao ambiente e às condições atmosféricas e acústicas. Em aparência, até se pode dizer 
que é complicado; na realidade, todos actuamos da mesma maneira, no dia-a-dia: ir a uma festa, 
votar, trabalhar, o exercício das tarefas domésticas são, também, complicadas formas de gestão e 
economia - será a isto que podemos chamar a escultura social?

Saber-se do ofício: tratar os meios, os instrumentos, com conhecimento pleno das respectivas 
capacidades. Saber instrumental e virtuosismo. Cria-se com ofício e sem virtuosismo. O virtuo-
sismo apenas serve para embasbacar incautos ou ignorantes: nunca se criou grande coisa com 
ele. O que nos deve interessar é a mestria instrumental, trabalhada pela superação das fixações 
maquinais e realizada pelos gestos de domínio sobre as matérias, transformada em obra.

Momentos/Fragmentos/Analogias, 1989
(Carneiro, 2007)

(...) nunca será demais sublinhar a gigantesca importância da obra de Joseph Beuys e a sua 
inegável influência até aos nossos dias. A sua capacidade de transformar a escultura numa he-
róica mitificação dos objectos esquecidos (investindo-os de uma energia quase mitológica), as 
suas acções de intervenção social e os seus happenings «xamânicos» alargaram o campo de 
possibilidades de escultura para áreas formais e performativas surpreendentes e misteriosas. A 
sua obra instaurou e explorou um poderoso campo poético cujo irracionalismo arcaico é o 
oposto da arte que se fazia na América. Tudo isto, naturalmente, contribuiu para estilhaçar 
ainda mais as fronteiras e as noções da arte, atirando o espectador e o artista para o tal abismo 
de que já falámos, mais confuso do que lúcido. (...)

Praia do Guincho, 2014
(Chafes, 2015)

O que me refere no que vos ofereço é a recordação do que vós mesmos possuís. Tudo o que em 
nós é actuante, neste lugar, pertence aos momentos da nossa coincidência. Todavia, a resultan-
te será a vossa e não a minha, isto é, a criação pertence-vos na recriação da vossa memória, e 
estará nas coisas que, após isto, vós descobrireis.

35 Artistas , 1970
(Carneiro, 2007)

Tal como a criança, o artista principiante é confrontado com uma tarefa para a qual não possui 
preparação técnica, e muitas das dificuldades que assaltam a criança são também sentidas por 
ele. Daí a aparencia entre os desenhos das crianças e os do homem primitivo. Ambos fazem 
tentativas em situações semelhantes.

Unirepresentatio, 2011
(Portugal, 2011)

(...) O erótico envolve poesia e esta nasce, ou advém, da distância - disso já falámos. A poesia é 
sempre um passo no sentido da impossibilidade e, portanto, se não houver esse espaço de 
inacessibilidade que separa o sujeito do objecto pretendido, não há poesia nem erotismo. Há 
um colapso entre sujeito e objecto, que resulta da anulação da distância, e que corresponde ao 
«já», ao «aqui e agora», à consumação imediata do acto ou do pensamento pornográfico. (...) 
Em circunstâncias mais extremas, a pornografia pode corresponder a um acto desesperado de 
poesia mas, nesse caso, julgo que a manobra é mais complexa porque a aproximação do sexo à 
morte é de tal ordem que a vizinhança desse abismo, podendo ser mais ou menos bela, pode 
resultar em implosão e deixar de haver distância.

Guincho, 2015
(Chafes, 2015)
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Uma coisa eu reparo, aquele exercício que é cantar e tocar na rua é um exercício aditivo. Ao passo 
que, aqueles exercícios do dia-a-dia, são um exercício subtrativo. A primeira actividade, cantar, 
é intuitiva, no exercício da Liberdade, é uma adição ao que pode ser a Vida, contra-intuitiva, no 
exercício do Trabalho. A rua não é um local silencioso; à noite, a desinibição do bêbado dá-lhe 
a vontade de gritar na rua e ignorar que, nessa rua, vive gente que quer dormir. Se acordado, 
em sobressalto por gritos de um bêbado, for à rua ver o que se passa e pedir que pare, o bêbado 
terá a vontade e iniciativa de retorquir, defendendo aquele direito que é dele, o de se expressar 
activamente. Ora, se durante o dia eu estiver em minha casa e passar o dia inteiro a cantar e a tocar 
guitarra - não posso fazê-lo num estúdio, como não posso fazê-lo com inibição - e à janela gritar 
algum turista, irritado com o barulho que eu esteja a fazer, que força terei eu para me justificar? A 
minha sensibilidade informa-me da injustiça e diz-me: pára. O turista, irritado, diz-me - grita-me 
da janela ao lado - que esteve o dia inteiro a tentar trabalhar. Eu, vítima e agressor, respondo - 
sem resultado - que estive o dia inteiro a tentar trabalhar. Aqui, a escultura social parece-me uma 
estrutura múltipla e antagónica - a própria Vida.

A segunda actividade, exercício do dia-a-dia, é contra-intuitiva, no sentido da Liberdade, e 
intuitiva, no sentido do Trabalho, é uma subtração àquilo que a Vida já é. Se eu sou livre, porque 
é que lavo a louça, passo a roupa a ferro, arrumo e limpo a casa, trabalho em qualquer lugar 
para ganhar dinheiro ou para poupar dinheiro? Sou parte de uma comunidade, onde existe um 
conjunto de valores definidos antes da minha chegada; se não concordo com os valores que me são 
apresentados, posso sair, é verdade; mas, para onde e com quem? Todas estas actividades nascem 
da actividade Humana, como formas de atingir determinados fins; são formas de economia. 
Subsequentemente, novas pessoas chegam a estes termos, mais antigos do que elas, e aceitam, 
com amargura, aquilo que se lhes impõe: isso, confere-lhes a moralidade; a moral de dizer que 
é assim que as coisas devem ser, para que possam, elas próprias, impor o que lhes fora imposto, 
como se fossem elas as criadoras dessa imposição. Pergunto-me se o ser Humano nasceu para 
trabalhar ou para ser livre? Não quis, em nenhum momento, dizer que sou mais ou menos livre. A 
negação do Trabalho confere à Liberdade um carácter de responsabilidade que esta não devia ter - 
a minha Liberdade transforma-se, assim, no pior dos Trabalhos: não lhe podendo fugir e achando 
que o Trabalho pode ser bom e divertido. Não obstante, enquanto actividade performativa, é um 
momento prazeroso; é-o, na mesma medida que é exasperante.

Algumas horas de manhã e outras ao fim da tarde são suficientes para assegurar a subsistência, 
em valores que podem ser considerados aceitáveis. Portanto, fico com algum tempo disponível: 
seis horas de tempo livre, entre o meio-dia e seis; seis horas de trabalho, três de manhã e três de 
tarde; e, finalmente, doze horas reservadas ao descanso e alimentação. O tempo livre, aqui, é algo 
particular: não é tempo de descanso, nem é tempo de responsabilidade, embora possa ser alocado 
para esse fim; é, antes, tempo de contemplação, atenção, flexibilidade ou vácuo. Isto, em situação 
de apenas fazer isso que se faz; ao frequentar a escola, não se verifica a mesma flexibilidade e 
organicidade, no sentido pleno de organização.

A friend of mine (a poet and bookseller) once said cooking was nothing more than chemistry. 
Somehow this would demonstrate why (in his mind) chefs were usually male. Does this mean 
chemists are usually male also? His idea has always troubled me, as it defined cooking as 
measurement. I wasn’t sure that I wanted cooking to be demystified. A few years later, while in 
art school, a woman told me that to be a good cook one either had to use the best ingredients 
possible or know how to cook. I think what she was delicately communicating was that students 
who were broke should know how to cook. (...) I’ve been a year working on an egg white omelet. 
Too many variations, and each must be perfect. Upon reading this I realize it is really an attempt 
to do something perfectly and flawlessly. Everything else during any day is dicey, although my 
plan each day is to have that day go perfectly. (I suppose it’s one of the reasons I do art). What 
is boils down to is a micro-utopia.

Some Thoughts on Cooking, 1931
(Baldessari, 2004, p.11-12)

Não se trata de profissão: trata-se de arte, trata-se de criação. O homem não nasce para 
trabalhar, o homem nasce para criar, para ser o tal poeta à solta.

Maria Elisa e Agostinho da Silva
(Silva, 1990)

Bom dia, sou eu, a sua Discípula… - Ah! Que deseja? - Bem, Mestre, sabe, eu precisava de falar 
consigo por causa do nosso encontro, não acha que a questão do nosso encontro não ficou bem 
esclarecida? Não tem um momento livre para falar comigo? - Ah, não, tenho muito que fazer, 
tenho o tempo todo tomado, tenho obras a terminar, cartas a escrever, tenho de almoçar com 
a minha prima, tenho de me vacinar, tenho de dar aulas, tenho de ficar só comigo porque não 
tolero estar sempre acompanhado, tenho de sair, tenho de dormir, tomar banho, tenho de dar 
aulas outra vez… - (...) - Bem, então, tenho de desistir de me encontrar consigo… - Não, diga 
quando é que queria falar-me? - Hoje, já, não sei… - Silêncio dos dois lados. - Estou a pensar. - 
Faz favor. - E se fosse agora, já, podia vir? - Sim, vou já.

O Mestre
(Hatherly, 1995)



6261



6463

A escola não é algo que se faça, é um lugar onde se vai, lugar que nos propomos a frequentar 
para usufruto do tempo livre que significa, e precisa de estar organizada de forma que não seja 
obrigação, nem laxação - no momento em que vos escrevo, posso dizer, com toda a certeza, que 
esta escola é: simultaneamente, obrigação e laxação. Obrigação: um contrato é estabelecido entre 
indivíduo e instituição; o estudante candidata-se, submete-se à seriação, aceitação ou rejeição; o 
estudante paga, mensalmente, um valor que pode, em vez, assegurar a sobrevivência de alguma 
pessoa em dificuldades; o estudante faz o que lhe “sugerem” e é avaliado em relação a isso; face 
ao que é diverso, é avaliado para a exclusão. Laxação: o estudante, querendo ou não, está sujeito 
aos tempos de espera, aqueles da burocracia, aqueles da aprendizagem, aqueles dos outros todos; 
os professores são em quantidade e, por vezes, qualidade inferiores aos alunos - alunos, também, 
os professores que já foram e continuam a ser; os estudantes, na esperança de encontrarem o 
que fazer, por vontade própria, encontram sugestões que são diversas do que eles, estudantes, 
são - chamo a isto, respostas fáceis; adiando as soluções que eles poderiam estar a adiantar, por 
vontade e iniciativa própria, ao mundo - aquilo que, na realidade, é difícil e deve ser procurado. 
Não será necessário, a todos os envolvidos, saberem que isto, aqui, se passa ou serei eu prepotente 
e arrogante?

O que faço é, como já disse, uma tentativa de adequação. Não serve, o que faço, como crítica, 
a crítica é ulterior, sob a forma de sentimento, e posterior, sobre a forma de pensamento; espero 
ter deixado isso claro, o que faço tem mais que ver com a metafísica do fazer e, sobre a análise 
do feito, a consequência do fazer; não quero, com isto, dizer que não haja um lado crítico ou 
politizante. Porque é que, na tentativa da adequação, só eu é que posso e devo fazer as cedências? 
Porque é que a sociedade, a instituição, o poder não cede aqui e ali, tentar ser melhor e mais 
abrangente do que já é? Não se trata de um impor aos que são muitos; já se sabe, não serão os 
muitos a ceder a alguns, já toda a gente vive essa realidade. Sem imposição; faço as cedências 
que posso; conto com a abertura dos… Mas, depois, nego tudo - quero fazer parte, enquanto faço 
parte - depois, excluo-me de tudo e todos no meu lugar, em depressão, sabendo que já consegui o 
que queria. Conheço-me, mais ou menos; o meu sucesso existe e é independente dos pressupostos 
hoje considerados.

Considero o seguinte, a Arte, nos termos aqui colocados, pode ser a solução para as questões, 
as múltiplas e mais dissidentes do nosso tempo - não por inclusão, mas por alargamento. Assim, 
encontro a Arte, repito, da forma que eu a vejo, em todas as coisas que são feitas e podem ser 
feitas. 

O meu desejo, o mais sincero, em relação a tudo isto, é que tudo fique bem - bem, aqui, não 
significa melhor do que já é! Bem está, se já for em parte bom, a parte mal que houver seja a 
menor possível e seja, no momento a considerar, aceitável - é que tudo encontre espaço para ser, 
sem excepção, bom ou mau, para além do julgamento. Com esse objectivo, busco o que fazer, 
mais ou menos da forma que vos coloquei. Se o meu fazer, a certa altura, me informar que se deve 
mudar, por não me considerar aceitável, é preciso duvidar e dar tempo ao pensamento para que 
encontre a melhor resposta possível - que durma sobre o assunto.

Dois gatos dois garotos, muito crentes na ciência, vão ver no céu as principais constelações 
recomendadas. Combinam--se para o quintal de um deles como se o céu fosse (também) 
privado, só daquele quintal se verá o céu, todo. Ambos concordam, que no quintal é melhor. E 
há os binóculos, com o quintal, proprietário comum. Equipamento completo de ver as estrelas: 
quintal binóculo. Mais algum bolo no fim, prémio do zelo à espera de ambos. Estimula-os: a 
experiência. Foi dito em aula por aqueles dias: as constelações existem. É só vê-las. Ei-los à 
coca. Consequência. Foi dito têm nomes Ursa Maior Ursa Menor Cassiopeia e Orionte. Nem 
mais. Escola de padres restritiva constelações de programas o que é demais cansa, os cérebros, 
são quatro e têm nome havendo 5.ª sem nome sem livro sem programa não vale nem presta. 
Restritivo o programa, assim o ver com os binóculos. Só vêem 4, as tais. Dadas as fórmulas de 
encontrá-las 5 vezes isto 2 vezes aquilo vai dar no certo lá está é mesmo pronto e acabou-se vê 
um e vê o outro. E é só aquilo, o do programa que vêem visto. O resto é noite. Mete medo ou 
frio ou desconforto. Desce e come, o bolo. Diz que viste. Estava lá tudo. Como no programa. 
Averba e expõe na aula seguinte. Serás melhor, aos pontos.

Observações Astronómicas de dois Gatos muito Crentes
(Lapa, 1982)

Parece que a boa idade em aprender a ler é lá para os treze ou catorze anos… e eu me lembro 
sempre de uma experiência feita por um grande pedagogo (…) que não ensinou os meninos da 
escola dele a ler e a escrever. Não ensinou!; ensinou todas as coisas que eles realmente queriam 
aprender, e teve um êxito sempre. Às vezes eram os alunos que impunham ao professor uma 
tarefa... Por exemplo, um dia quiseram aprender carpintaria e ele disse assim: “Mas eu não sei 
carpintaria.”, “Ah não sabe, então vá aprender!”. E ele ia para uma escola, em que aprendeu 
carpintaria, e os alunos lhe tomavam a lição: “O que é que você aprendeu hoje?” E achavam 
que ele era cábula ou não conforme tinha aprendido muito ou pouco; e nunca essa questão de 
ler e de escrever apareceu. Até que um belo dia, um dos meninos recebeu uma carta dum tio 
que estava emigrado na América. Veio ter com o professor: “Disseram-me que esta é uma carta 
de meu tio, o que é que ele diz?”, e o professor disse: “Ele não é o meu tio (…), ele não me 
escreveu a mim, aprenda você, leia você!”, “Então eu quero aprender a ler!”, e ele disse: “Às 
ordens! Eu vou ensinar você a ler!”. A classe inteira, que nunca tinha recebido carta de ninguém, 
de tio nenhum, os outros, disseram: “Nós também queremos aprender a ler!”. E a classe 
aprendeu a ler num instante.

Maria Elisa e Agostinho da Silva
(Silva, 1990)

...let’s say that art is a weaving of meaning-making activity with any or all parts of our lives. 
(Though awkward and a mouthful, the statement emphasizes purposive and interpretive acts 
instead of mere routine behaviour, whether such acts are politics or nature walks.) This 
definition shifts the model for art from the special history of the field to a broad terrain 
embracing not only lifelike art but religious, philosophical, scientific, and social/personal 
explorations. The grave concern of a growing number of speculative theologians, scientists, 
political thinkers, and new-age futurologists is to make sense out of the countless disconnected, 
and sometimes very dangerous, pieces of our culture and to rediscover the whole. Lifelike art 
can mean a way (one way) of sharing responsibility for what may be the world’s most pressing 
problem. (...)

The Real Experiment, 1983
(Kaprow, 1996)
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Os meus dias terminam, invariavelmente, na hora de dormir - revisitação do dia, ponto de situação, 
planeamento do dia que há de vir - não é uma hora temporal, o corpo sempre sabe o fim, depende 
muito do que ainda houver para fazer. Por vezes, demora horas, outras vezes, demora minutos, é 
sempre imprevisível, começa quando me deito e termina quando adormeço, esse tempo depende 
do que aconteceu, do que foi feito, do que quero fazer, do que me foi dito, do que li, do que vi, do 
que não esperava ver - é difícil deixar que tudo se desvaneça.

Reveja-se o dia: acordei em casa ou fora dela; saí de casa ou voltei a casa para ocupar o dia; 
procurei o que fazer - passear, ler, esperar, cantar, assobiar, olhar, pensar; cansei-me; voltei a casa 
ou fui dar uma volta; deitei-me para adormecer em casa ou fora dela. O referencial comum aos 
dias e ao fazer é, inegavelmente, a casa - dentro ou fora dela. Não é uma casa, no sentido figurado, 
é uma Casa - aquele espaço mítico para onde regressamos quando tudo acaba: o dia, a noite, 
o fazer, a conversa, a festa. Como uma pausa, silêncio entre dois sons, a apoteose do carácter 
cíclico dos dias - percorrer as mesmas ruas, ouvir as mesmas pessoas, as mesmas palavras, os 
mesmos gestos, as mesmas tarefas, a mesma música até ao fim. Em casa é possível que tudo se 
renove, nada poderá permanecer igual, mediante: gestos, rituais, bens materiais - um prato partido 
é remendado ou deitado fora, um quadro é colocado na parede, outro é retirado para lhe dar lugar. 
A casa é uma exposição permanente e uma exposição efêmera, a casca da vida íntima - é lá que 
registamos o carácter cíclico dos dias, a nossa emancipação surge na hora de mudar ou abandonar 
a casa - hoje estou aqui e amanhã não sei onde estarei. As exposições de Arte que fui vendo surgir 
no Porto, as mais alternativas, tinham essa relação de abandono, face às condições com as quais 
nos deparamos agora - jovens que deviam abandonar as suas casas para dar lugar a algo diferente 
- foram muito boas exposições, as mais íntimas com toda a certeza.

Em suma, o fazer artístico na contemporaneidade a par e passo com o fazer saber artístico 
comportam, antes de investigações pessoais, formas de fazer o que é preferível, em relação às 
ilusórias necessidades da sociedade, do espectáculo e do consumo; fazer o que achamos bem, o 
que achamos melhor. Reorganizo as minhas palavras, em busca de significado: «Arte como ilusão 
necessária» ou «Arte para não morrer da verdade». Arte, não só individualista; identitária, flor e 
fruto da pós-modernidade; é hoje, não a grande confusão ou vazio que nos querem fazer querer, 
mas um compromisso entre aqueles que fazem e aqueles que não fazem, aqueles que sabem e 
aqueles que não sabem. Não serve, este compromisso, para adiar ou remendar o entendimento, a 
igualdade e a liberdade. Serve, antes, para adivinhar o que há de vir e distribuir este pensamento 
entre todos: para quem não faz, vir a fazer, com mais ou menos entusiasmo; para quem não sabe, 
vir a saber, com mais ou menos certeza; para quem faz, parar para descansar; para quem sabe, 
deixar de saber. O problema, aqui presente, aquele que se sente, até no seio da família académica, 
é o da real possibilidade de democracia, sem elitismo e sem normalização: o medo, consciente 
ou inconsciente, informado ou ignorante, que aqueles já emancipados têm daqueles que se hão 
de emancipar. O meu apelo e conclusão é, precisamente, não ter medo do que há de vir. Penso, 
nestes termos, quando faço o que faço, por mais banal ou mais extraordinário que seja, espero 
que o resultado chegue a informar quem em mim venha a tropeçar, daquilo que exponho: restos - 
relíquias do que em mim encerro quando penso ou quando sinto. 

(...) Mestre, o que nós queremos é cantar, é ver as plantas crescer, as ondas quebrar, as estrelas 
acender, as nuvens passar, a gente o que quer é sentir os lábios da pessoa amada poisarem no 
nosso rosto, a gente quer é sentir o calor do sol, o fresco da noite, a voz da pessoa amada 
tinindo nos nossos ouvidos, a ponta dos seus dedos brincando com os nossos cabelos, a gente 
o que quer é correr à beira do mar, dançar de alegria, comer fruta das árvores, dormir de 
cansaço, acordar sorrindo, erguer os olhos para dentro e ter alguém a quem amar, algo a louvar, 
algo a agradecer, algo a dar, alguém a quem a gente se dar!

O Mestre
(Hatherly, 1995)

(...) O ateliê desempenha, pois, a função de lugar de produção, por um lado; de lugar de espera, 
por outro; e, por fim, - se tudo correr bem - de difusão. É, portanto, uma estação de triagem. O 
ateliê, primeiro contexto da obra é com efeito um filtro que vai servir para uma dupla selecção: 
a do artista antes de mais, longe do olhar dos outros; e depois a dos comissários de exposições 
e dos marchands d’art , para o olhar dos outros. O que também ressalta imediatamente é que 
a obra assim produzida passa - para existir - de um abrigo para outro. Ela tem de ser assim 
minimamente transportável e se possível manipulável, sem demasiadas restrições para quem 
(para além do próprio artista) detiver o direito de a “retirar” deste primeiro lugar (original), para 
a fazer aceder ao segundo (promocional). Deste modo, a obra, porque produzida em ateliê, só 
pode ser concebida como objecto manipulável infinitamente e por qualquer pessoa. Para tal, e 
a partir da sua produção em ateliê, a obra encontra-se isolada do mundo real. Todavia, é nesse 
momento, e só nesse momento, que ela está mais próxima da sua própria realidade. Realidade 
da qual continuamente se afastará, chegando mesmo por vezes a adoptar outra que ninguém, 
nem mesmo o seu criador, terá alguma vez imaginado e que lhe poderá ser completamente 
contraditória, geralmente para maior proveito dos agentes do mercado e da ideologia 
dominante. É, portanto, quando a obra está no ateliê e só nesse momento que ela se encontra 
no seu lugar. Daqui decorre uma contradição fatal para a obra de arte, da qual nunca mais se 
há-de recompor, já que o seu destino implica uma deslocação desvitalizante relativamente à 
sua própria realidade, à sua origem. Em contrapartida, se a obra de arte permanecer nessa 
realidade - o ateliê -, é o artista quem corre o risco de morrer… de fome! (...)

Função do Ateliê , 1971
Artigo de Daniel Buren

(Loock, 2005)

...o contemporâneo não é somente aquele que, percebendo o escuro do presente, capta a sua 
luz invendável; é também alguém que, dividindo e interpolando o tempo, está em condições de 
o transformar e de o por em relação com os outros tempos, de ler de modo inédito a sua 
história, de a «citar» segundo uma necessidade que não provêm de modo algum do seu arbítrio, 
mas de uma exigência à qual ele não pode responder. (...)

O que é Contemporâneo
(Agamben, 2010)
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Isto é, para mim, a minha busca; em fazer-me cumprir no meu ser e no meu contexto. O meu ser 
português que nasci e cresci, fui educado, neste lugar; eu, significando, Pessoa, Camões, Infante 
D. Henrique, D. Dinis, Almada, Amadeu-Souza Cardoso, Ângelo de Sousa, Alberto Carneiro, 
Álvaro Lapa, Raul Brandão, José Afonso, António Quadros, Catarina Chitas, Alberto Pimenta, 
Mário Viegas, Amália, Carlos Paião, António Gedeão, Saramago, António de Oliveira, António 
Aleixo, Dino Meira e todos os que não me ocorrem de momento. O meu contexto que é ser e ser 
para além de, estar além do que hoje somos, vemos, ouvimos e sentimos; sempre além do que 
temos, não temos ou deixamos de ter. Cumpro-me quando partir para lá, além de mim, de casa, do 
Porto, do Atlântico, cumpro-me já. Digo, cumpro-me se partir, independente do estar, do ficar, do 
ir para outro lugar; porque, querendo ou não, estou já a caminho.

Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Bethania, Jim Morrison, Tom Waits, John Cage, Polly 
Jean Harvey, Raul Indipwo e Milo MacMahon; ler Yourcenar, Agamben, Kant, Beckett, Goethe, 
Nietzsche, Kerouac, Ginsberg, Levinas, Fukuoka, Russel, Italo, Hakim, Thoreau, Platão, Marx, 
Freud, Jung, Žižek, Engels, Lacan, Kaprow, Kandinsky, Debord, Brecht; ver Kiarostami, Basquiat, 
Godard, Tarkovsky, Burden, Goldin, Gillick, Tàpies, Manzoni, Ader, Duchamp, Gilbert, George, 
Creed, Abramović, Ackerman, Anderson, Garcia, Baldessari, Barrio, Tiravanija, entre tantos. 
Tantos nomes distantes e histórias, parcialmente, ocultas servem de quê, senão de esculturas, 
ornamentos da história, da cultura, referências? Penso, de que me serve saber quem foi o Sakamoto 
Ryoma, Rasputin, Kissinger, Aaron Swartz ou Joseph Beuys se eles não existirem em mim, na 
minha vida, no meu ser e no meu fazer, para o melhor? Se houve em tempos alguém que fosse, 
hoje é o tempo de voltar a ser, para o melhor. O melhor, não é saber o que se leu, viu ou ouviu, é, 
antes, saber do melhor que se poderá vir a ler, ver, ouvir e fazer - é deixar ir. Quem sabe se não 
será produto da nossa existência o melhor que há de vir. Não tenho para onde ir, navegar é preciso. 

Não falar sobre algo ou alguém, não se trata de ignorar algo; a escolha das palavras é sempre uma 
questão pessoal e do instante - tem que ver mais com o gosto, do que com a inclusão, exclusão, 
conhecimento ou desconhecimento - flutua ou anda à deriva e é capturada, cristalizada. Escolher 
não falar sobre algo ou alguém, implica deixar livre, disponível, em aberto - vem quando vier e o 
que não se sabe, eventualmente, há-de se vir a saber - isto, se chegar a mestre de mim.

Há, ainda, uma outra musa que convém invocar. Eu nunca me dei muito bem com ela, eu acho 
que ela está velha, está bacôca, já não regula muito bem, mas a verdade é que a maior parte 
das pessoas regula-se por ela e, é por isso que, convém invocá-la - é a Musa da Inteligência. 
Anda sempre por aí pelas escolas a fazer testes, faz uns testes que quando alguém lhes conse-
gue responder é caso para dizer: - Opá, tu és um artista! Vai por essas aldeias e fala com as 
crianças, mas não lhes fala das coisas que lhes interessam, não lhes fala de colheitas, não lhes 
fala de sementeiras, fala-lhes de outras coisas que tem dentro da cabeça dela e que parece que 
só existem dentro da cabeça dela. Fala-lhes de fanerogâmicas, de criptogâmicas, de coisa que, 
realmente, não existem. Eu há tempos falei com essa musa, a esse respeito e ela disse-me: - É 
uma questão de divisão do trabalho, eu faço os testes para os filhos dos camponeses lhes res-
ponderem e os camponeses e os filhos dos camponeses cultivam as batatas para eu comer. Isso, 
é o tipo de divisão  de trabalho que a mim não me agrada, mas talvez seja melhor invocá-la. (...) 
Assim como, para fazer tudo aquilo que lhe disse é preciso ser um artista, para viajar a são e 
salvo é preciso ser uma artista, para responder a um teste de inteligência é preciso ser artista, 
principalmente, para conseguir um despacho à primeira é preciso ser, realmente, artista. Para 
fazer um programa nesta televisão, também é preciso ser um artista. (...)

Arte de Ser Português, 1978
(Pimenta, 1978)

25 de Dezembro

Nas avenidas de légua erram alguns cães famintos, e os vastos coliseus, os hotéis para estran-
geiros, desfazem-se em cisco. Os quatro mil habitantes da pequena vila, perdem-se entre o 
cenário, a lona, as pastas que esfarelam, o estuque que desaba, o cimento que esboroa. Por 
uma parede arrombada, vê-se o papel da sala de visitas de Adélia, as cadeiras de palhinha, 
dois castiçais de prata, uma mesa derrubada a que falta a base, e, entre dois tabiques, a prima 
Angélica curvada sobre o mesmo pé de meia, que já tem três léguas de comprido. Da catedral, 
de velho granito, existe a porta, e da muralha antiga um único pano se conserva intacto, sem 
ameias, como uma fera a que tivessem partido os dentes... Mas a vida persiste, a vida insiste. Já 
os hábitos tornaram à supuração. Na botica deserta dois homens recomeçaram uma partida de 
gamão. Abriu hoje a repartição de fazenda — e da mesa de jogo, com o candeeiro em cima, de 
novo se aproximam, pé ante pé, estas velhas figuras puídas, embrulhadas nos xailes sem pêlo... 
Estamos aqui todos à espera da morte! Estamos aqui todos à espera da morte! 

Foz do Douro — 1916.

Vêm aí os Desgraçados, 1916
(Brandão, 2008)
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