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RESUMO
A paisagem desempenha um papel crucial no campo das artes plásticas, assumindo distintas
formas de ser expressa e desenvolvendo-se transversalmente em todas as áreas artísticas. Resistindo
a diferentes convenções e banalizações, a conceção da paisagem, enquanto conceção pictórica,
apresenta-se como fonte de enigmas e questões no debate da Pintura. Como espaço de investigação
em arte oferece um grupo de premissas que permite identificar um espaço visual, real, simbólico,
mesmo que nos limites da abstração; ao nível da reflexão sobre o tempo, apresenta-se como um
testemunho de intemporalidade, o que possibilita refletir sobre a condição humana, da arte e da
representação; apresenta-se como contexto primordial onde se explanam disciplinas de ordem da
Estética e da Fenomenologia. Neste sentido, a paisagem, propõe-se como espaço primordial para o
desenvolvimento desta investigação, onde se pretende compreender os fenómenos que envolvem o
conhecimento e reconhecimento da paisagem enquanto território de experiências e significados que
ultrapassam a sua aparência visual e aporta uma experiência existencial.
Assim, esta Dissertação, inicia com a leitura de relevantes teóricos, definindo-se uma cronologia
sobre a evolução da paisagem enquanto género da pintura; nela se disserta sobre atos empíricos,
explana-se a experiência serendipista e a experiência transcendental, através da perceção das noções
de espaço e tempo, referenciando-se o ato empírico sublime. Apresenta-se em seguida um
enquadramento teórico-prático, incidente sobre o desenvolvimento artístico em torno do tema da
paisagem, através da explanação de obras de artistas contemporâneos. Por fim, apresenta-se um
relatório de investigação teórica e prática em pintura, desenvolvida no contexto desta Dissertação,
colaborando com a reflexão anteriormente apresentada. Encontra-se, em anexo, um documento
ilustrando a metodologia prática levada a cabo no contexto atelier, funcionando como um manual
prático.
Pretende-se compreender de que modo a paisagem, em determinadas circunstâncias, funciona
como um referente para a compreensão de processos de construção existencial, visíveis através da
condição da sua revisitação pela prática da pintura. Com base na memória visual e fenomenológica
proposta pela relação espaciotemporal com a paisagem, sobretudo a alta montanha, coloca-se em
evidência os moldes em que se desenvolvem estes fenómenos e como têm sido presentes na
construção de referentes e reflexões nos campos da Filosofia e da Arte, e em particular, da Pintura.
Palavras-chave: a paisagem na pintura, memória de um corpo, experiência transcendental, espaço e
tempo, Alpes e alta montanha, serendipidade
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ABSTRACT
Landscape plays a crucial role in the field of visual arts, assuming different forms of being
expressed and developing transversely in all artistic areas. Resisting different conventions and
trivializations, the conception of the landscape, as a pictorial conception, presents itself as a source
of enigmas and questions in the debate of Painting.
As a space for research in art, landscape offers a group of premises that allow the identification of a
space - visual, real, symbolic – even at the limits of abstraction. At the level of reflecting on time, it
portrays a testimony of timelessness, which enables the reflection on the human condition, art and
representation. Landscape presents itself as a primordial context where disciplines of the order of
aesthetics and phenomenology are explained. In this sense, landscape is proposed as a primordial
space for the development of research, where we intend to understand the phenomena that involve
the knowledge and recognition of the landscape as a territory of experiences and meanings that go
beyond its visual appearance and provide an existential experience.
Thus, this dissertation begins with the reading of relevant theoreticians, defining a chronology on the
evolution of landscape as a genre of painting. It discusses empirical acts, explains the serendipity
experience and the transcendental experience, through the perception of notions of space and time,
referring to the sublime empirical act. A theoretical-practical framework is presented below, which
focuses on artistic development around the theme of landscape, through the explanation of works by
contemporary artists. Finally, we introduce a report on theoretical and practical research in painting,
developed in the context of this dissertation, collaborating with the reflection as mentioned above.
Attached is a document illustrating the practical methodology carried out in the context of the atelier,
working as a practical manual.
It is intended to present how the landscape, in certain circumstances, functions as a reference
for the understanding of processes of existential construction, visible through the condition of its
revisiting the practice of painting. Based on the visual and phenomenological memory proposed by
the spacio-temporal relationship with the landscape, especially the high mountain, it is intended to
highlight the patterns in which these phenomena develop and how they have been present in the
construction of references and reflections in the fields of Philosophy and Art, and in particular,
Painting.
Keywords: landscape in painting, body’s memory, transcendental experience, space and time, Alps
and the high mountains, serendipity.
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INTRODUÇÃO
O presente documento revela os resultados de uma investigação de natureza teórica e prática,
realizada no âmbito do Mestrado de Artes Plásticas, na especialização em Pintura.
A investigação centra-se no estudo sobre o potencial da paisagem como espaço primordial
para compreender os fenómenos que envolvem o conhecimento e reconhecimento da paisagem,
enquanto território de experiências e significados que ultrapassam a sua aparência visual e aportam
uma experiência existencial. Pretende-se refletir sobre o modo como a paisagem, em determinadas
circunstâncias, funciona como um referente para a compreensão de processos de construção
existencial, visíveis através da condição da sua revisitação pela prática da pintura. Tendo por base a
memória visual e fenomenológica proposta pela relação espaciotemporal com a paisagem, sobretudo
da alta montanha, visa-se colocar em evidência os moldes em que se desenvolvem estes fenómenos
e como têm sido presentes na construção de referentes e reflexões nos campos da Filosofia e da Arte,
e, em particular, da Pintura.
Partindo de metodologias capazes de operar através da experiência serendipista, procede-se,
através do binómio memória/corpo conjugado com as noções anteriormente destacadas, à
reconstrução de imagens que remetem para incursões nos Alpes, elegendo-se este espaço para a
procura de um local favorável à possibilidade da experiência sublime e de outros fenómenos
invisíveis e, por isso, transcendentais. O objectivo desta investigação é, assim, conciliar uma análise
reflexiva interior com a memória de um corpo no contexto da paisagem e natureza alpina.
Acompanhando as etapas da investigação, o texto é composto por três partes: a primeira
corresponde ao Enquadramento Teórico, no qual se introduzem questões relativas ao tema central do
projeto. Inicia-se com a leitura e explanação dos termos Paisagem e Natureza, que surgem como tema
e território para o desenvolvimento deste projeto, cartografando-os ao longo da história de arte. Para
além de apresentar a paisagem natural, enquanto género histórico de pintura - Paisagem: Percurso e
Memória de um Corpo, procura-se estudar a conceção do tema da paisagem. A partir da leitura de
autores como Anne Cauquelin, Domingos Loureiro e Laura Castro, reflete-se sobre as diferentes
possibilidades de definição do tema, fazendo-se uma leitura cronológica sobre o seu aparecimento e
desenvolvimento, através da descodificação histórica, cultural e social.
No segundo subcapítulo do enquadramento teórico - Serendipidade e Acaso: Experiência faz-se um desdobramento sobre a noção de serendipidade, seguindo a ideia de que a descrição do
percurso no espaço e no lugar é orientada pelo conceito (e condição) propostos por este processo
experiencial. Procura-se explanar o conceito serendipista através dos autores Ethan Zuckerman e
Margaret Boden, identificando-se o mesmo nas metodologias práticas utilizadas por artistas como
Jackson Pollock e James Martin.
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Seguidamente analisam-se questões que remetem para as circunstâncias de espaço e tempo,
seguindo o percurso e perceção/experiência do corpo, sobretudo a experiência transcendental.
Disserta-se sobre o pensamento proposto por Maurice Merleau-Ponty acerca do tempo num corpo
que experimenta e sente fenómenos, e analisa-se a disciplina da Fenomenologia, na proposta de
Edmund Husserl.
Para a melhor compreensão do ato empírico da perceção, estuda-se o sublime – como
experiência e estado emocional de um sujeito que reflete sobre a sua própria existência. Destaca-se a
experiência sublime, apresentando-se as reflexões propostas por Simon Morley, Domingos Loureiro,
Edmund Burke e Immanuel Kant. Analisa-se, seguidamente, a obra Die Alpen de Georg Simmel,
realçando-se a importância da impressão estética visual a partir do tamanho das formas.
Na conclusão do Enquadramento Teórico estuda-se a obra Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta
de George Didi-Huberman, refletindo sobre a definição de Atlas, utilizando-se uma das formas
apresentadas para a organização da investigação prática deste projeto. Neste documento, DidiHuberman oferece diversas possibilidades para a montagem de um livro/objeto, refletindo sobre o
atlas de memórias criado por Aby Warburg.
A segunda Parte deste documento tem por objetivo fazer o Enquadramento Teórico-prático
das questões anteriormente levantadas, através de uma seleção de artistas nos quais se verificam os
conceitos previamente explanados. Não se procura organizar cronologicamente os artistas, mas
perceber que relações interligam autores e suas obras com as conceções apresentadas nos subcapítulos
precedentes. Assim sendo, é dada a atenção a um grupo de artistas contemporâneos que trabalham a
partir ou sobre a paisagem, relacionando-os com diferentes questões relacionadas com a investigação.
Começa-se com um desdobramento sobre as paisagens fotográficas desenvolvidas por Fernando
Maselli, onde o conceito de sublime surge desempenhando um papel fundamental, tanto na execução
das duas fotografias, como no espectador que observa as imagens criadas. Seguidamente, introduzse o trabalho de Michael Biberstein, alongando-se a leitura das obras de paisagem deste autor,
interligando-se conceitos de observação e perceção. Observa-se as obras recentes de Tacita Dean,
expostas no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, em 2019, associando-se o conceito de
sublime e de impressão através da escala monumental dos trabalhos. Convoca-se Alberto Carneiro e
a obra Ser árvore e arte (2000-2002), estudando-se a noção de arte ecológica, e de um corpo que
memoriza e é natureza. Explora-se o trabalho de João Queiroz, onde a paisagem surge como tema
principal do seu trabalho, destacando-se o papel da memória. Fernando Prats estabelece-se no
domínio performativo aliado à produção pictórica, valorizando o contacto direto com o espaço.
Finaliza-se focando James Turrell, destacando-se o desprendimento do artista da pintura tradicional,
onde práticas como performance e land art são utilizadas e integradas nas suas obras.
A Parte 3 do presente texto refere-se ao Enquadramento Prático, e nele se elenca a investigação
teórica e prática autoral na qual se identifica o interesse em tratar a paisagem, recorrendo à perceção
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obtida durante incursões realizadas aos Alpes. É intenção deste projeto que a componente prática seja
um complemento à investigação teórica, não obstante, não se pretende que os objetos criados ilustrem
a reflexão teórica apresentada. O atelier é visto como um espaço laboratorial, onde são realizadas e
documentadas experiências, bem como a utilização de diferentes médios de suporte e meios
pictóricos. O objetivo de tudo o que é produzido no espaço de atelier possa contribuir para o
pensamento da paisagem: acreditando-se na viagem como momento de reflexão e potenciador de
novas criações pictóricas. Segue-se o Catálogo, onde se apresentam algumas imagens das obras
autorais produzidas, através das reflexões, desenvolvidas durante a realização do projeto.
Por fim, o trabalho é complementado com um anexo no qual se pretende documentar as
diferentes etapas do percurso experimental que acompanhou as reflexões referenciadas.
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

A Parte 1. procura desvendar e explanar conceitos teóricos e práticos, no âmbito deste trabalho
de projeto, em contextos fora e dentro do espaço atelier. Os termos Paisagem e Natureza surgem
como centrais ao nível da temática, sendo apresentado um desdobramento sobre a paisagem,
sobretudo a natural, enquanto género histórico da pintura, citando-se autores como Anne Cauquelin,
Domingos Loureiro e Laura Castro. Porém, compreende-se que a designação desvia a atenção daquilo
que é esperado quando se fala neste género pictórico, já que se verifica que a paisagem, como tema,
surge no âmbito artístico com diferentes propósitos, interessando sobretudo as noções relacionadas
com o natural e com a Natureza.
A utilização do tema da paisagem, numa aceção mais atual, é justificada a partir do trabalho
de Michael Biberstein (1948-2013), salientando que não é interesse, no âmbito deste projeto,
representar visualmente a paisagem/paisagens como elas são, mas porções da realidade ou perceções
nelas vividas.
A descrição do percurso no espaço e no lugar, é orientada pelo conceito e condição propostos
pela serendipidade que surge como experiência que apresenta uma forma de estar: a compreensão da
descoberta de coisas particularmente relevantes para o próprio, a partir do acaso. Nesse propósito,
para a ocorrência de uma experiência serendipista, Ethan Zuckerman define que para a existência de
um caso de serendipidade é necessário “criar-se” um ambiente que permita o acontecimento do
mesmo. Margaret Boden reforça, referindo-se a este evento como algo que não nasce por acaso, mas
que se mostra imprevisível. A circunstância criada para a ocorrência de uma experiência assente na
descoberta pela intervenção do acaso exemplifica-se através de artistas como Jackson Pollock (19121956) e Jason Martin (1970-).
Seguidamente, disserta-se sobre questões que remetem para as noções de Espaço e Tempo,
valorizando a sua participação na experiência do corpo, sobretudo a experiência transcendental.
Introduz-se, através do pensamento proposto por Maurice Merleau-Ponty, a noção de tempo num
corpo que experimenta e sente fenómenos. O corpo é entendido pelo autor, como o recetor de
perceções que o irão ligar ontologicamente ao mundo. Assim sendo, o indivíduo que experimenta
mostrar-se-á capaz de percecionar a realidade e o tempo - a experiência fenomenológica da passagem
de tempo por um corpo. Cita-se Alberto Carneiro, reiterando a proposta de pensamento oferecida por
Merleau-Ponty.
Analisa-se ainda sobre a disciplina da Fenomenologia, explanada por Edmund Husserl, onde
define que a experiência e perceção do corpo deve ser considerado um ato empírico transcendental.
A experiência e o viver são considerados dados absolutos, que permitem a possibilidade de
conhecimento de um sujeito sobre o mundo. Acrescente-se que o conhecimento é um ato natural:
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produzido através de relações lógicas de experiências e conhecimentos e obtido através da perceção
humana. Conclui-se o pensamento de Husserl, percebendo-se que a disciplina da Fenomenologia
estuda a ciência das essências, através de fenómenos, percecionados por um sujeito.
Desvenda-se a experiência de sublime, enquanto experiência transcendental, através de
autores como Simon Morley, Edmund Burke, Immanuel Kant e Domingos Loureiro. O sublime é
considerado um estado emocional, que reflete sobre a existência. A partir de experiências vividas que
ultrapassam o sujeito: sendo este termo considerado um ato empírico. A conceção deste termo está
associada a palavras como horror, medo, pavor.
O sublime prende-se pela dificuldade de entendimento produzido aquando uma experiência
vivida - permite-se o disforme, o imaterial – impossibilidade de representação; pela questão de
tamanho - o volume, a imensidão; e pelo infinito. A obra Die Alpen de Georg Simmel sustenta a
questão de sublime, através do estudo das impressões.
Analisa-se, por isso, a obra Os Alpes (Die Alpen) de Georg Simmel, realçando-se a
importância da impressão visual a partir do tamanho da forma. O autor eleva a paisagem alpina,
aproximando-a do celestial e intocável. Consequentemente, a prática artística, é encarada como uma
“forma de questionamento intelectual”. No entanto, Simmel defende que a noção de tempo não existe
no espaço físico dos Alpes, justificando-se através da impossibilidade de os mesmos serem tocados
ou totalmente compreendidos por quem os observa. O documento analisado deverá ser entendido
como um texto de filosofia que analisa as relações entre a vida e as formas. A quantidade, ou grandeza
das formas obtém função estética ilustrando-se, por fim, a passagem do sublime da quantidade para
o sublime da altura.
Finalmente, é estudada a obra de George Didi-Huberman refletindo sobre a definição de Atlas,
aceitando-se a ideia de múltiplo na realização do mesmo, assimilando-se novos conceitos e
conhecimentos. O mesmo é também apresentado como uma ferramenta que permite hipóteses
inesgotáveis sobre acontecimentos e pensamentos.
Este “livro”/objeto transforma-se num instrumento de recolha de motivações para o desenvolvimento
deste Projeto e o meu corpo transforma-se num objeto de estudo autorreflexivo: são assimiladas de
imagens (através de processos de observação). Debruça-se também sobre o Atlas Mnemósine, que
permite o redescobrimento de novos conceitos, numa fragmentação sobre a memória, que se mostra
sempre renovada e inovadora aquando perceção do mundo: é uma arqueologia do saber visual.
Refere-se, brevemente, o Atlas criado por Aby Warburg, um objeto capaz de construir vários
pensamentos, interpretações e relações de conhecimento; e verifica-se também a conceção de
afinidades eletivas de Johann Wolfgang von Goethe.
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1.1. PAISAGEM: PERCURSO E MEMÓRIA DE UM CORPO
Qualquer percurso, mais ou menos ideológico, acontece num espaço e num tempo, como circunstância
para a promoção de uma experiência física e intelectual. A paisagem, sobretudo a natural, representa
frequentemente o espaço de seleção para a realização/manifestação destas relações motoras e mentais. Neste
sentido, optou-se por eleger a paisagem como o território para a realização do percurso que propicie a
construção de uma narrativa que atuará como promotor fenomenológico e ativados da memória.
Neste subcapítulo interessa estudar a conceção de Paisagem e Natureza. De facto, ambas são matérias
fundamentais para o desenvolvimento teórico e prático do projeto apresentado. Assim sendo, debruça-se sobre
possibilidades de definição de paisagens aquando leitura de Anne Cauquelin, Domingos Loureiro e Laura
Castro. Exemplifica-se uma aceção mais contemporânea de paisagem através da obra de Michael Biberstein.

A paisagem faz parte da experiência humana milenarmente: através de uma aceção
antropológica percebe-se que o Homem sempre escolheu lugares privilegiados naturais para se
instalar. A investigação filosófica sobre este termo é unânime em situar as primeiras referências deste
termo no final do século XV, associando a introdução na pintura de elementos paisagísticos –
considerado inovador no Renascimento.
Anne Cauquelin (2015, 27), baseada na leitura de diversos autores, situa o aparecimento da
paisagem, por volta de 1415. A paisagem - palavra e noção - instala-se definitivamente com a
elaboração e estudos das leis da perspetiva, escapando, mais tarde, ao seu antigo papel decorativo,
tornando-se tema central da pintura. Wandschneider (1999) passando por uma leitura das diferentes
traduções do termo landschaft, em alemão, paese em italiano, paysage em francês, enaltece o termo
pintura, referindo que o mesmo surge por volta de 1520. Não obstante esta indefinição cronológica,
sabe-se que com o estabelecimento deste conceito - e transformando-se desde logo num tema de
pintura por si só - a paisagem, que vive, num primeiro momento, como pano de fundo para as pinturas,
se transforma num “género vivo e próprio de identidade” (Loureiro, 2015, 27). Inicialmente, o termo
estava associado à transcrição literal da Natureza, assumindo, com o decorrer dos séculos, uma
abertura referente aos objetos que podem ou não pertencer ao campo da paisagem.
A natureza é, de facto, paisagem. A paisagem é uma construção, enquanto que a natureza
poderá ser uma representação1: enquanto que a primeira é considerada uma construção pois poderá
1

“(...) a natureza não tem porções, ela é um todo, e no instante em que se lhe retira qualquer coisa esta deixa

pura e simplesmente de ser natureza (...). Ora inteiramente essencial para a paisagem é precisamente a
delimitação, o ser-apreendida num círculo visual momentâneo ou duradouro; a sua base material ou as suas
partes singulares podem, sem mais, ser tidas como natureza – representada como ‘paisagem’, ela exige o serpara-si, porventura óptico, porventura estético (...).” (Simmel1, 2013, 42).
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ser a descrição de um espaço, por um observador, através do seu ponto de vista; a segunda, pode
pertencer à primeira, mas não se limitando a um ponto de vista. Malcom Andrews distingue natureza
e paisagem: “natureza enquanto sistema de processos que decorrem espontaneamente no meio natural
e paisagem como natureza modificada pela cultura” (Castro, 2006, 8). Georg Simmel (20132) defende
que os pintores do Romantismo nunca foram capazes de representar a massa alpina: a paisagem
sempre foi apresentada, mas a Natureza ficou sempre aquém. Os Alpes, considerados intocáveis pelo
autor, representam a impressão estética da forma irrepresentável. Justificando-se com a substituição,
por parte dos pintores, desta impressão, por uma impressão/representação mítica e simbólica destes
espaços inatingíveis.
No seguimento do pensamento de Domingos Loureiro (2015, 28-29) “a paisagem merece
diversos modelos de aproximação: como objeto de estudo, modelo de representação, espaço promotor
de efeitos lumínicos (…) hoje conhecemos muitos artistas e movimentos que tratam a paisagem como
principal assunto (…) sabemos que os propósitos que orientam a relação com a paisagem variam,
quer em forma, quer em conteúdo, o que obriga à identificação e compreensão dos diferentes
intervenientes em cada momento ou autor.”. De facto, a paisagem (ou o natural) surge no âmbito
artístico com diferentes propósitos e significados. Aquilo que inicialmente servia para ornamentar as
obras, passa a ser enaltecido e visto como um tema, e reclama um papel fundamental como ferramenta
para a criação de obras. A abordagem ao tema da paisagem, no campo artístico, amplia-se, altera-se
e modifica-se, dependendo daquilo que cada autor pretende retirar sobre este conceito. Contudo, o
aspeto mais óbvio para a utilização da paisagem como tema artístico prende-se com a proximidade
que o autor tem com este referente visual, não só por aquilo que é constantemente observado no
mundo, mas também porque a paisagem permite mostrar conceitos mentais sobre narrativas,
percursos, e percecionar a relação de tempo e espaço. No entanto, tornando-se num tema tão atual e
tão estudado na prática de diferentes artistas, a origem do termo paisagem parece perder-se com a
intromissão de outros e através de práticas que deturpam o seu sentido inicial (Loureiro, 2015, 39).
A definição de paisagem, de acordo com dicionários, centra-se na visão de um observador:
aquilo que o espectador vê é considerada paisagem. Nas palavras ambiente, lugar,.. , o observador/ou
a presença humana está omissa (Castro, 2006, 8).
A paisagem enquanto tema popularizou-se: de algum modo ela oferece um conforto visual,
através da hipótese de satisfação do reconhecimento de elementos que pertencem ao quotidiano: “é
dada ao observador de recordar uma imagem familiar – o reconhecimento obriga a recordar o
conhecido – e do prazer que se retira do olhar para uma obra que imita a realidade. Na paisagem
percebe-se melhor o funcionamento articulado do olhar e da memória.” (Castro, 2006, 5). As obras
de Michael Biberstein são exemplo desse conforto visual: verifica-se que o espectador se sente atraído
pelas obras apresentadas, reconhece os espaços e é convidado a observar as imagens criadas (por
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vezes em locais definidos pelo artista). O observador sente-se confortável, talvez por reconhecer
elementos que nelas existem, como “porções de realidade.”.

Figura 1 Vista da exposição Michael Biberstein: X, 2018, Curadoria: Delfim Sardo. Culturgest: Lisboa, Portugal.
Fotografia de: DMF

Numa aceção mais contemporânea, artistas, como Michael Biberstein (1948-2013)2,
estudam a paisagem, ultrapassando a condição de visualidade frequentemente associada à
significação de paisagem. Quadros apresentados por este artista na Fundação Calouste Gulbenkian
(1995) remetem diretamente para a noção de paisagem devido aos objetos representados. Na obra de
Michael Biberstein não se pretende representar fielmente os locais observados, mas porções de
realidade, ou paisagens do possível, entendendo a representação da paisagem como uma reflexão do
estado interior de quem a pinta. Não se trata de formas determinadas de realidades, mas de extensões
imaginárias daquilo que poderá existir num tema sobre a natureza. Contrariamente à aceção da
paisagem a partir de noções e leis de perspetiva, Biberstein, procura a negação: contrapondo-se às
imagens que remetem para a noção deste tema, são pintados espaços negros - espaços que anulam a
dimensão da pintura, ou qualquer perspetiva (CAMJTP, 1995, 9). Assim sendo, o seu trabalho
questiona metodicamente a natureza: o espectador sente-se atraído para um espaço - talvez por o
reconhecer no seu quotidiano - experimentando-o. Este espaço apelativo (aparentemente uma

2

Mais informações sobre o artista no Capítulo “2.2. Michael Biberstein”.
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paisagem), que nasce de uma natureza ilusória, é percecionado com igual intensidade à de uma
paisagem real, mesmo tratando-se apenas de uma imagem irreal ou manipulada.
Conclui-se, não obstante a indefinição do aparecimento do termo paisagem, que este tema se
instala definitivamente no campo da pintura. No termo paisagem encontram-se ligações à noção de
território, de natureza e de arte: “o que é interessante notar é que o termo, mesmo na sua origem,
transporta já a ideia de enquadramento, de área delimitada, ou seja, de propriedade.” (Castro, 2006,
7-8). A paisagem, enquanto fenómeno natural, é “objeto de exame directo: pela cartografia, no
desenho de zonas específicas do espaço terrestre, e pela geografia física, na classificação topográfica
das regiões do mundo segundo as diferentes morfologias, incluindo a acção dos elementos
modeladores, mares e ventos, e dos factores climáticos.” (Serrão, 2013, 13-15). Enquanto produção
de imagens, a paisagem acompanha a história da cultura e da arte através de diferentes conceções
plásticas e diferentes análises e conceções teóricas.
Laura Castro (2006) refere a encruzilhada cultural existente na relação entre arte e natureza:
é a alteração da substância da arte que, entre inúmeras possibilidades, contribui para esta encruzilhada.
Refere que o termo paisagem se anuncia como “o modo convencional de apresentar a relação entre
natureza e a arte e como modelo mais frequente de a comunicar”. A autora reforça ainda a ideia do
tema da paisagem enquanto género e modelo académicos, principalmente, na tradição artística
ocidental. Apresenta também a paisagem como “ato de criação, uma experiência, uma ideia, um acto
cultural de visão”, acrescentando que a mesma se produz entre “o ambiente natural e o meio cultural,
na relação com o espectador e, sem ele, não existe”.
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1.2. SERENDIPIDADE E ACASO: EXPERIÊNCIA
Neste capítulo aborda-se a noção de serendipidade. A serendipidade surge como uma experiência que
apresenta uma forma de estar. A compreensão da mesma interessa para o desvendar da investigação prática
deste projeto. Assim sendo, explora-se este conceito/experiência através de Ethan Zuckerman e Margaret
Boden. Desvenda-se e exemplifica-se serendipidade a partir da leitura de metodologias práticas utilizadas por
artistas como Jackson Pollock e James Martin.

Uma possível leitura mais genérica do conceito de serendipidade (do inglês serenditipy),
sugere que esta é a compreensão de uma “faculdade ou ato de descobrir coisas agradáveis por acaso;
Coisa descoberta por acaso” 3 . Percorrer e visitar locais onde estive - tanto fisicamente, como
recorrendo à memória – potencia a possibilidade da existência de um processo “serenditipico” no
processo criativo dos trabalhos apresentados. Ethan Zuckerman (2014, 105) define que para se criar
a possibilidade de existir um caso de serendipidade é necessário criar o “ambiente” propício para tal:
a experiência da descoberta de histórias e ações fundamentadas neste conceito só existe se um corpo
estiver já à procura de algo. Contrariamente ao conceito “acaso”, algo que acontece sem motivo ou
razão (aparente), a serendipidade obriga à descoberta de algo.
Margaret Boden (2004, 234-237) propusera já uma leitura deste conceito, dizendo que o
mesmo não deveria ser lido como uma coincidência. De facto, Boden separa ambos os conceitos: por
um lado a coincidência e acaso; por outro, o evento que conduz à existência de serendipidade, que
não nasce acidentalmente (como o acaso e coincidência), mas que se mostra imprevisível. A autora
desafia quem observa (e cria) a resposta a um evento desta natureza, a dar a possibilidade de o mesmo
ser acedido por outrem, referindo que este acontecimento será sempre percecionado e compreendido
na sua totalidade. A serendipidade deve ainda ser encarada em mais duas vertentes: a natural e a
artificial. Natural, quando acontece naturalmente no mundo - imprevisível em que os fatores e
variáveis que proporcionam cada acontecimento são impossíveis de calcular pelo Homem; e artificial,
quando todo o percurso que leva ao acontecimento é provocado por um Sujeito.
O termo serendipitia nasce em 1754, numa carta de Horace Walpole endereçada a um amigo
referindo-se a uma pintura da Duquesa Bianca Capello (Barber e Merton, 2004, 1-2).
Um possível exercício de serendipidade, ou da experiência serendipista, pode ser
percecionado em trabalhos dos artistas Jason Martin e Jackson Pollock.

3

https://dicionario.priberam.org/serendipidade (18 de Dezembro 2018)
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Jason Martin (1970, Inglaterra) constrói imagens
através da colocação de tinta espessa e monocromática,
gestualmente, sobre suportes de grandes dimensões. O
resultado da sua pintura reside na gestualidade do
arrastamento da tinta, que o artista faz através da utilização
de pincéis e espátulas, que se vai sucedendo em movimentos
que se sobrepõem até à descoberta da organização final. A
massa espessa e monocroma é disposta na superfície
evidenciando as texturas do pincel/espátula sendo que a obra
só é dada como finalizada quando alcançado o momento de
revelação, a descoberta serendipista (Figura 2).
De facto, o conceito de serendipitia aparece no seu trabalho

Figura 2 Jason Martin, Untitled Silver IV, 2017,
prata, 111,8 x 83,8 x 12,7 cm

já que o artista está recetivo às inúmeras possibilidades que este arrastamento possa provocar, sendo
o desconhecido o motivo da sua pesquisa plástica (o desconhecimento daquilo que será o resultado
final da obra). A forma como o artista trabalha a tinta sobre suportes como alumínio, aço, plexiglass
permite tirar partido da possibilidade de novas descobertas aquando da criação de uma obra,
aproveitando as qualidades físicas dos materiais: “a importância da matéria neste processo será crucial
porque é o que permite a Martin lançar-se sobre o desconhecido” (Loureiro, 2017).
Os resultados finais das obras de
Martin permitem supor que existe um
“acidente feliz” (Loureiro, 2017): de facto, o
artista modela a tinta em um (ou vários)
movimentos até saber o que encontrar, até
obter um resultado que agrade. O título da
exposição Serendipitia (2013, LA Louver) 4
do artista sugere o fenómeno da circunstância:
a infinitas possibilidades de resultados, as
quais envolvem o processo de investigação do

Figura 3 Vista da exposição Serendipitia, Jason Martin, 2013.
Galeria LA Louver: Los Angeles, Estados Unidos da América.

artista (Figura 2). Nesta exposição, os trabalhos do artista mostram a sua consciência na
potencialidade física dos materiais que o mesmo utiliza através de movimento espontâneo aquando
da criação das obras. Jason Martin desafia as barreiras entre pintura e escultura, criando objetos
pictóricos que ultrapassam as dimensões bidimensionais tradicionalmente atribuídas à pintura,

4

Serenditipia, LA Louver Gallery, Venice, Estados Unidos da América, 2013. Retirado de:

http://www.lalouver.com/exhibition.cfm?tExhibition_id=912 (17 Maio de 2019)
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considerando que o uso desta massa espessa é fundamental na promoção de uma relação emocional
intensa, propondo maior envolvimento afetivo entre o autor e a sua produção.
Jackson Pollock (1912-1956, Estados Unidos da
América) pintor do movimento Expressionista Abstrato,
redefine categorias de desenho e pintura, encontrando
novas formas de pintar e escrever espaços. De facto, os
famosos drippings do artista permitem pensar nas suas
obras enquanto experiências serendipistas: a sua forma de
trabalhar evita enfatizar qualquer ponto ou local de um
quadro; as imagens criadas não tinham qualquer relação
com o tamanho ou forma do suporte utilizado.5 A sua, nos
anos 40, forma radical de pintar, é suscetível – como no
trabalho de Jason Martin - ao processo de serendipidade:
calcula-se que a descoberta daquilo que se quer criar é

Figura 4 Jackson Pollock working in his studio,
dropping paint into canvas, Fotografia de: Martha
Holmes

inesperada (de facto, Pollock sabia exatamente qual
processo utilizar), mas sujeita a um “acidente6 feliz” proporcionando uma imagem final. A sua pintura
gestual, organizando-se em movimentos expressivos sobre a superfície, conduz a uma investigação
sobre o resultado desconhecido. A qualidade táctil dos drippings e dos splash permitiram que o artista
“dançasse” com o suporte, fundindo-se com ele (action painting). Diversos críticos defendem que as
obras de Jackson Pollock são o reflexo do mesmo: através da utilização de ferramentas menos
convencionais (escolhendo facas, paus, espátulas,... – formas de pintar similares ao movimento
Surrealista) as emoções, expressões e estados de humor do artista eram colocados nos objetos que
produzia nunca sendo possível saber, á partida, qual o resultado no final das obras.
Ambos os artistas se encontram recetivos às inúmeras possibilidades de resultados finais,
permitidos por várias formas de pintar, concluindo-se que a experiência da serendipitia aparecerá em
ambas metodologias utilizadas. O termo serendipitia não tem um significado objetivo, tratando-se
“de uma terminologia associada à utilidade do desconhecido” (Loureiro, 2016, 133). Este
desconhecido pertence também ao sublime, explanado nos seguintes capítulos.

5

Retirado de: https://www.moma.org/artists/4675# (17 Maio de 2019)

6

De facto, as pinturas de Pollock não podem ser consideradas acidentes ou ocasionais: Haftmann caracteriza

o artista como espontâneo. (Carlson, 2013). Em 1947 Jackson Pollock refere que não está consciente daquilo
que faz, mas “Quando pinto tenho uma noção geral daquilo que sou. Consigo controlar a corrente de tinta. Não
existem acidentes.” (Pollock, 1968, 548).
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1.3. ESPAÇO E TEMPO, EXPERIÊNCIA TRANSCENDENTAL
No âmbito deste projeto interessa o estudo da perceção humana da disciplina da Fenomenologia. Uma
vez compreendida a paisagem, enquanto tema artístico, disserta-se sobre questões que refletem sobre espaço e
tempo, através do estudo da perceção. Entende-se que a paisagem não terá de corresponder necessariamente a
um objeto delimitado: permite-se que o pensamento seja renovado em cada ato contemplativo de paisagem,
como se confere a esta uma leitura enquanto categoria estética. A paisagem mostra-se mais do que uma ciência
natural, é uma ciência do espírito.
Neste capítulo é inicialmente explanada a ideia de perceção através de Claude Lefort e Maurice
Merleau-Ponty, que é confrontada com a proposta oferecida por Edmund Husserl, sobre a perceção
(transcendental) de um sujeito e a possibilidade de obtenção de conhecimento, através do estudo da
Fenomenologia. Finalmente, introduz-se a noção de tempo e espaço.

No prefácio do livro O olho e o espírito, redigido por Claude Lefort, descreve-se a evocação
de paisagem por Maurice Merleau-Ponty: uma paisagem que permite a perceção de um sujeito e que
é captada pelo olho e guardada pelo espírito.
Lefort (1992, 8) descreve o exercício da perceção de Merleau-Ponty: “Na altura em que
escrevia estas linhas, Merleau-Ponty encontrava-se (...) num quarto, cujas paredes espessas o
protegiam da luz e dos ruídos exteriores. Contudo, o seu pensamento guardava impressa a visão da
água, na piscina, e da tela dos ciprestes e o movimento dos olhos que as tinha unido (...). Aliás, pouco
importa que estivessem sob o seu olhar momentos antes, elas poderiam ressurgir do fundo da sua
memória”. Seguidamente, Merleau-Ponty explana este exercício: através “do chamamento de um
corpo” que se movimenta, que viaja e percorre o tempo.
O corpo que participa na experiência da viagem e que usa a memória retendo uma ação
passada - perceção e pensamentos - invoca a existência ou a materialização do tempo: do passado,
presente e futuro. Uma forma de compreender a relação entre o Homem e o Mundo (afinidades
eletivas) é a leitura entre as relações de objeto, tempo e sujeito. Assim sendo, o corpo mostra-se
capaz de percecionar a realidade que o rodeia, realidade essa que é natural e inconsciente: o mundo
funciona como espaço aberto a todos os acontecimentos, pensamentos e perceções que acontecem ao
longo do tempo. Merleau-Ponty (2006) refere que o corpo é recetivo a perceções que o ligam
ontologicamente ao mundo que o rodeia - e todas as relações que estabelecidas entre eles mostrando
a perceção e passagem do tempo. No seguimento do pensamento deste autor, conclui-se que o corpo
é entendido como um espaço objectivo, capaz de percecionar a realidade e o tempo, e não sendo visto
como um objeto. A experiência fenomenológica da passagem do tempo sentida pelo corpo, conduz à
realização de uma cronologia temporal ou espácio-temporal. Esta perceção corporal permite o acesso
ao mundo e à realidade.
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Se Merleau-Ponty apresenta a noção de tempo a partir da experiência de um corpo que sente
e experimenta fenómenos, Alberto Carneiro acrescenta que sentir e pensar suscitam relações entre
tempo e espaço. De facto, o tempo é o espaço “real” da arte: “o tempo de fazer, o tempo de sentir, o
tempo de pensar” (Carneiro, 1995, 6). Aquando da perceção da arte, o espaço é medido com o tempo:
o tempo do autor que vê e toca, que procede na construção física e conceptual da obra. Carneiro
perceciona ainda o tempo a partir da “busca do entendimento” daquilo que a obra é, enquanto objeto
artístico (Carneiro, 1995, 6-7).
Para melhor compreensão da passagem do tempo a partir de um sujeito e da sua relação com
o mundo, Edmund Husserl estuda a disciplina da Fenomenologia7, debruçando-se sobre questões
ligadas ao acontecimento de fenómenos. Estes são experiências sentidas por cada indivíduo e reações
do mesmo que permitem ao Homem percecionar o mundo real onde vive, através de perceções e
sensações. Note-se, contudo, que existem diferentes reações por parte de cada indivíduo: de facto,
cada sujeito terá diferentes formas de percecionar o mundo e as suas experiências.
Para a possibilidade de existência de um pensamento natural – da vida, ciência e experiências
– sem inquietações quanto à possibilidade de conhecimento, Husserl propõe a utilização da teoria do
conhecimento, que surge como uma ciência que resolve as dificuldades em questão. Esta teoria
fornece uma compreensão clara da essência do conhecimento e da possibilidade da experiência: “A
crítica do conhecimento é, neste sentido, a condição da possibilidade da metafísica” (Husserl, 2015,
19-20). Assim sendo, Husserl concluí que o método da critica do conhecimento é fenomenológico:
“a fenomenologia é a doutrina universal das essências, em que se integra a ciência da essência do
conhecimento.” (Husserl, 2015, 20).
Assim sendo, Edmund Husserl propõe a noção de que o corpo físico que perceciona
experiências é transcendental; Merleau-Ponty, no entanto, define sem corpo, não há experiência. Pelo
que o corpo que sente não pode ser transcendental. De outra forma, não há possibilidade de
experiência física sentida por um sujeito e, consequentemente, não haverá conhecimento: “pensar é
experimentar, operar, transformar” (Merleau-Ponty, 1992, 11). O mesmo autor acrescenta que para
compreender a ligação de um Sujeito ao Mundo – e consequentemente entre espaço e tempo, “é
necessário reencontrar o corpo operante e actual, aquele que é um pedaço de espaço” (1992, 19).
Husserl não permite que se admita “conhecimento algum” como conhecimento: se tudo for
considerado conhecimento não existirá nenhuma meta, ou algum sentido ao qual se quererá chegar.
O ponto de partida para a possibilidade de conhecimento é a “meditação cartesiana sobre a dúvida”,

7

“’Fenomenologia’ – designa uma ciência, uma conexão de disciplinas científicas; mas, ao mesmo tempo e

acima de tudo, ‘fenomenologia’ designa um método e uma atitude intelectual: a atitude intelectual
especificamente filosófica, o método especificamente filosófico.” (Husserl, 2015, 44).
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ou seja, a vivência e a reflexão sobre a experiência vivida (cogitatio). A aprendizagem através da
intuição e da experiência direta obtida já é considerada forma de conhecimento. Assim sendo, a
experiência e o viver são considerados dados absolutos. Para a possibilidade de existir conhecimento
o corpo que sente tem que ser considerado transcendental: “o eu que vive, este objeto, o homem no
tempo mundano, esta coisa entre as coisas, etc. não é nenhum dado absoluto” (Husserl, 2015, 24). No
seguimento da leitura do autor, o conhecimento surge como um mistério, mas de forma óbvia no
pensamento natural, que sendo de “fecundidade ilimitada” na criação de conhecimento, progride de
descoberta em descoberta. O conhecimento é visto, então, como um ato natural: através da vivência
e experiência de sujeitos.
Edmund Husserl refere que a perceção é sentida e está diante um corpo transcendental, que
existe num mundo e que é recordada por esse sujeito: estendendo-se o conhecimento para a
possibilidade do indeterminado e do desconhecido, o Homem faz juízos – singulares e universais –
sobre “as coisas, as suas relações, as suas mudanças, as suas dependências funcionais” (Husserl, 2015,
37), exprimindo posteriormente a experiência direta da sua relação com o mundo.
O autor acrescenta que o Homem irá seguir os motivos que causaram estas experiências,
depreendendo a partir do não experimentado e do diretamente experimentado (o percecionado e o
recordado). Conclui que o conhecimento é produzido através de relações lógicas de experiências e
conhecimentos: concordando “reciprocamente, confirmam-se, intensificando, por assim dizer, a sua
força lógica” (Husserl, 2015, 37-38). A perceção, forma de adquirir conhecimento sobre as coisas, é
a vivência e experiência do sujeito: “Aí está a coisa diante os meus olhos que percepcionam; vejo-a
e agarro-a.” (Husserl, 2015, 40). Husserl considera também que “vivências subjectivas, a recordação
e a expectativa” (2015, 40) são atos intelectuais que permitem conhecer verdades sobre o sujeito.
Aceitando a cogitatio (as experiências vividas) como forma de obter conhecimento, e definida
a crítica do conhecimento natural8, Husserl reflete sobre a recordação, que não se mostra simples,
aparecendo com diferentes formas de objetualidade. Para haver possibilidade de recordação é
necessária a retenção (das perceções recebidas pelo Sujeito). Aquilo que é vivido e percecionado
torna-se objeto de reflexão imediata, sendo posteriormente revivido, consecutivamente “retrocedendo
para o passado”.

8

A teoria da crítica do conhecimento natural refuta teorias céticas e resolve problemas respeitantes à

possibilidade de conhecimento (a relação entre diferentes conhecimentos, o sentido de conhecimento e o que
é objeto de conhecimento). De facto, a possibilidade de conhecimento tornar-se-ia um enigma, justificando-se
pelas ciências naturais. Ao justificar-se através das ciências naturais, o risco de cair em enganos, perplexidades
ou ceticismos é maior: assim sendo, Husserl define a crítica da razão teorética. Esta critica, cumprindo as suas
tarefas – de não deixar o Sujeito que perceciona em erro, chamar-se-á crítica do conhecimento natural.
(Husserl, 2015, 42-43).
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Edmund Husserl defende, assim, que o conhecimento só pode existir se for eliminada a
distância entre perceção e os objetos: o conhecimento deve ser obtido de imediato, sem que seja
necessária alguma mediação. Assim sendo, para alcançar conhecimento é necessária intuição: uma
intuição independente, de um só indivíduo, capaz de captar a essência das coisas. A fenomenologia
mostra-se a ciência das essências e não dos factos dados como absolutos e verdadeiros: o objeto de
estudo desta corrente filosófica são conhecimentos universais da consciência, capazes de intuir e
percecionar a partir de fenómenos/experiências consideradas transcendentais, por parte de um sujeito
transcendental.
Immanuel Kant apresenta uma configuração transcendental de espaço e do tempo9 referindo
dois pontos principais: 1. estas noções podem ser definidas a partir de intuições a priori (que não
dependem da experiência); 2. estas noções podem também ser definidas a partir de experiências
subjetivas (compreendidas por um indivíduo), permitindo ao Homem formular conhecimentos acerca
do mundo sensível. Entende-se que ambas as definições permitem ordenar intuições que existam a
priori, proporcionando a ocorrência de fenómenos e experiências. O espaço permite que o sujeito
compreenda um determinado momento, uma passagem de tempo; tal como este permite percecionar
a existência de um espaço, por parte do sujeito.
Conclui-se, assim, que a compreensão de espaço e o tempo permite experimentar
acontecimentos/experiências fenomenológicas. As duas noções (espaço e tempo) são “identificáveis
apenas em modo indireto”. Tempo e espaço são noções contínuas, que não cessam e que “a sua
identificação só poderá ser realizada através de processos diretos ou comparativos”: não se reconhece
a existência destas noções sem a comparação de um passado (“antes”), um presente (“aqui”) ou um
futuro (“depois”) (Loureiro, 2016, 30).

9

No documento Crítica da Razão Pura.
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1.3.1. SUBLIME
Para a melhor compreensão do ato empírico da perceção, estuda-se o sublime (na paisagem) – como
estado e experiência emocional que reflete sobre a existência. Debruça-se sobre o sublime como ato empírico
através da leitura de Simon Morley, Edmund Burke, Immanuel Kant e Domingos Loureiro.

Um autor que procura identificar a forma de atuar do sublime no contexto de práticas artísticas
é Simon Morley. No The Sublime (2010), livro por ele editado/coordenado aglomera textos e projetos
artísticos sobre a experiência sublime. Na Introdução, Morley explana o nascimento da palavra
sublime: nasce do Latin sublimis (elevado; sublime), derivando do prefixo sub que significa “até a,
para” (do inglês up to); algumas investigações reservam o termo às palavras limite e fronteira. Na
Idade Média sublimis transforma-se num verbo sublimare (elevar), usado por alquimistas para
descrever o processo de purificação quando se transformavam determinadas substâncias para o estado
gasoso, e posteriormente a passagem desse estado gasoso para um estado sólido. A química da Época
Moderna ainda se refere a sublimação a partir do uso de substâncias com conotações místicas, através
do qual é possível chegar a estados espirituais. (Morley, 2010, 13-14).
A palavra sublime adquire conotações modernas no século XVII, aquando da tradução de um
fragmento de um texto sobre retórica, escrito por Longinus10. Esta tradução, realizada por Nicolas
Boileau (Du Sublime, 1674) sinalizou o interesse pela investigação da emoção na arte. Longinus
declarava neste texto que a verdadeira noção de arte e vida era a descoberta através do confronto com
o desconhecido e o ameaçador (Morley, 2010, 14), assim como o prestar atenção aos desafios da arte
através de acontecimentos que ultrapassam um sujeito.
A partir do século XVIII a palavra começa a ser utilizada em outros e diferentes contextos,
refletindo-se sobre a noção limitada que guia artistas, escritores, compositores e filósofos, a estudar
acontecimentos que se debruçam sobre questões do Ser e de consciência que ultrapassam o controlo
e medo (num sentido autónomo, de ser individual). Simon Morley aproxima o termo ao movimento
artístico Romântico, onde a conceção de sublime começa a ser utilizada, numa fuga daquilo que era
tradicional (2010, 15).
O sublime é considerado um estado emocional, que reflete sobre a existência, através de
acontecimentos e experiências vividas que ultrapassam um sujeito. Assim sendo, o sublime é
considerado um ato empírico.
Esta noção mostra-se alvo de interesse no século XX para artistas e autores devido às
condições sociopolíticas sentidas no mundo desta época, e à procura de revelações pessoais e
individuais (Loureiro, 2016, 10-11). Esta conceção associa-se a palavras como horror, medo, pavor
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– entre outras que provoquem “dor no âmago do sujeito” – mas que ao mesmo tempo, deixem o
sujeito fascinado, maravilhado (Loureiro, 2016, 23).
Domingos Loureiro (2016, 16) identifica o estudo do sublime, enquanto conceção estética,
como evento que ocupou (e ocupa) reflexões de muitos teóricos e artistas. Associa ao impacto do
sublime – nomeadamente impacto de eventos traumáticos – a ideia de constrangimento, onde o autor
considera este segundo elemento essencial para a manifestação do primeiro. Explana que o sublime
e constrangimento normalmente não são elementos identificados em conjunto “embora se considere
existir uma consciente ligação” (Loureiro, 2016, 21). O constrangimento é um “processo coercivo
que atua sobre o sujeito”, ou seja, é considerado uma coação, obrigação ou um momento de
insatisfação, e a compreensão de processos associados à regra. (Loureiro, 2016, 30).
Edmund Burke nota que determinadas experiências sobre o sublime que proporcionavam uma
emoção prazerosa e perversa, misturando o medo e o prazer. De facto, este autor mostra-se interessado
na reação de um Sujeito quando enfrenta momentos próximos à morte; Burke, tal como Longinus, vê
a experiência sublime como enaltecedora do terror, como se o “desafio representado por alguma
ameaça servisse para fortalecer o ‘eu’.” (Morley, 2010, 15). Pensando, também, na dor como uma
emoção mais forte que o prazer (Heleno, 2001, 95), Burke reforça que a experiência sublime se trata
de um ato empírico, fenomenológico – experienciado por um corpo. O mesmo autor conduziu uma
investigação sobre o gosto, baseando-se nos sentidos, imaginação e “na faculdade de ajuizar”
(Heleno, 2001, 96). Contrariamente ao racionalismo de Kant, Burke propõe a descoberta de
conhecimentos através de noções empíricas, entendendo que a questão de gosto interliga todos os
Homens.
No seguimento do pensamento de Edmund Burke, a noção de dor e prazer 11 permite
compreender o belo e o sublime. Contudo, a cessação da dor não é entendida como geradora de prazer,
tal como a cessação de prazer não aproxima a uma dor positiva: é neste propósito, em que a ausência
de um não origina outro, que Burke fala na noção de deleite (delight) – referindo-se a um prazer
relativo, “numa sensação que acompanha a eliminação da dor ou do perigo e que se distingue do
prazer positivo” (Heleno, 2001, 96).
Para além das ideias, que são adquiridas através dos sentidos, – com as dores e prazeres
devidamente associados –, a mente do Homem é entendida como possuidora de “um poder criativo”.
Burke propõe uma leitura sobre a imaginação: de facto, a mente do Homem “possui uma espécie de
poder criativo” (Burke, 2013, 35) quer na representação de imagens (como foram
percecionadas/recebidas), quer na como foram ordenadas, reagrupadas e interligadas. No entanto, a
11

“Ora, o cuidado em distinguir dor e prazer relativos de dor e prazer positivos é reafirmado constantemente.”

(Heleno, 2001, 96)
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imaginação, no seguimento do pensamento do autor, mostra-se incapaz de produzir algo novo: resta
apenas o poder de modificar a disposição das ideias que foram recebidas através dos sentidos. Burke
refere, no entanto, que a imaginação é a forma mais completa de percecionar dor e prazer, pois nela
se encontra “a região dos nossos medos e esperanças, bem como de todas as paixões relacionadas
com estes” (Burke, 2013, 36). Na imaginação reside, para além da dor e do prazer derivado da mesma,
o prazer da semelhança - na imitação do original: “Quando dois objetos distintos são diferentes entre
si, isso é apenas o que esperamos, as coisas são como costumam ser. (...) mas quando dois objetos
distintos têm uma semelhança ficamos impressionados, detemo-nos neles e sentimos prazer.” (Burke,
2013, 36).
A dor e prazer, associados a paixão, conferem novidade: a curiosidade, emoção humana, é
entendida por Burke como qualquer desejo que o Homem sente pela novidade. Esta pressupõe pouca
deliberação, e é considerada uma afeção superficial, aparentemente ligeira, portadora de inquietação
e ansiedade. No entanto, para o autor, o Homem encontra-se maioritariamente num estado de
indiferença: “a mente humana encontra-se num estado que não é nem de prazer nem dor, a que chamo
um estado de indiferença.” (Burke, 2013, 50). O prazer e a dor não têm que estar associados: tal como
a dor não terá que ser a remoção do prazer, nem o prazer a remoção da dor. Quando o prazer acaba,
o Homem volta para um estado de indiferença. No entanto, quando há remoção da dor, o Homem
continua preso naquilo que provocou a dor, existindo deleite. Burke conclui que o prazer “nunca tem
a sua origem na remoção da dor ou do perigo” (Burke, 2013, 54).
Se um prazer terminar, depois de uma duração adequada, o efeito é a indiferença. Se este
prazer for interrompido, a sensação é de desilusão; se o objeto se tiver perdido irrecuperavelmente,
surge na mente a paixão chamada desgosto. Nenhum desgosto – ou outra paixão – tem proximidades
com uma dor positiva. Existem paixões – contrárias a sensações de horror – que dizem respeito à auto
preservação: a vida e saúde - embora o Ser não se sinta prazeroso porque já as possui.
Tudo que potencie ideias de dor e perigo, noções terríveis, ou objetos ameaçadores, é fonte
de sublime, produzindo-se a emoção mais forte que a mente é capaz de sentir. A dor é mais forte que
o prazer, mas a morte é uma ideia mais perturbadora que a dor (Burke, 2013, 58).
“A paixão causada pelo que é grande e sublime na natureza, quando estas causas operam da
forma mais poderosa é o Assombro” (Burke, 2013, 77). O Assombro é uma paixão que ocupa de tal
forma a mente humana, que não permite atender a nenhum outro objeto, ou raciocinar sobre o objeto
que neste momento a assombra. Nenhuma paixão priva a mente tão eficazmente como o medo: o
receio da morte ou do medo opera de forma semelhante a uma dor efetiva.
O objeto que convoca a experiência do sublime num sujeito pode ter diferentes origens. A
natureza não será a única fonte para este ato empírico: de facto, tudo aquilo com o qual o sujeito
convive é capaz de providenciar esta experiência. Assim sendo, o sublime é o resultado da experiência
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de atos emocionais (assombro, horror e morte) que permite ao sujeito que se sentiu perto da morte, o
deleite associado à superação dessa experiência.
Concluindo, a experiência do sublime é entendida por Edmund Burke como capaz de mudar
o “eu interior” de um Sujeito.
Em Crítica da Razão Prática kantiana procede-se a uma análise do sentimento da “lei moral”,
isto é, a sublimidade que respeita a lei, sem “temor, nem inclinação” podendo conferir a uma
determinada ação um valor moral. Neste documento, Kant mostra-se negativo em relação “à
sensibilidade” e positivo “e gratificante em relação à vontade da alma”. Este sentimento moral é
produzido diretamente pela representação de uma lei objetiva, subvertendo as morais dos sentimentos
(os sentimentos eram considerados afeção de sujeitos empíricos, sensivelmente condicionados e
determinados). Conclui-se que o pensamento deste filósofo pertence ao domínio do racional,
eliminando qualquer possibilidade de conhecimento obtido através de um corpo transcendental
(Santos, 1994, 89-92).
Em Crítica da Faculdade do Juízo, Immanuel Kant explora a fronteira dos limites da razão.
Caracterizado por três tipos de sublimação: o horror, o elevado e o esplêndido, o sublime é
considerado “sobre a experiência negativa dos limites” (Morley, 2010, 16). No documento
apresentado por Kant, é feita uma divisão entre filosofia teórica e filosofia prática – a natureza e a
liberdade. Para a compreensão do documento é necessário perceber, no mundo dos fenómenos (no
mundo sensível), que a faculdade do conhecimento se distingue em duas premissas: no entendimento
(a natureza) ou na razão (a liberdade). Existe ainda, um outro mundo inacessível, onde não existe
qualquer conhecimento possível: o campo do suprassensível. Diante o mundo do suprassensível, o
entendimento e a razão mediados pela faculdade do juízo são impotentes para a criação de
conhecimento.
Na Crítica da Faculdade do Juízo kantiana, procede-se a análise do sentimento do sublime.
Referida por Leonel Santos a parte menos estudada deste documento, esta teoria kantiana do sublime
tem sofrido contestações sobre a sua coerência interna, no seu enquadramento e função. Estas
“hesitações” kantianas são, contudo, fundamentadas pelo autor através natureza estranha e
contraditória deste termo/sentimento no qual “se manifestam os recursos mais íntimos e poderosos
do espírito humano” (Santos, 1994, 93). Retoma-se a ideia proposta de distinção entre legislações,
anteriormente referida: os fenómenos – que ocorrem no mesmo território; o mundo sensível – a
faculdade do conhecimento geral que se baseia no entendimento/natureza ou na razão/liberdade,
surge, neste contexto, a faculdade do juízo. A faculdade do juízo permite fazer a mediação entre
entendimento e razão. Entre o conhecimento e a apetição encontra-se o sentimento de prazer e
desprazer. O juízo mostra a um sujeito para além da representação lógica de um objeto: há também
uma representação estética. Esta representação estética surge da mediação/relação entre sujeito e
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objeto: “O mundo pode ser dado esteticamente e não apenas logicamente” (Heleno, 2001, 108).
Consequentemente, o objeto é uma ocasião para a revelação do belo.
Se por um lado Kant afasta a sensação, imaginação e prazer da possibilidade de conhecimento
(por seres inapreensíveis), por outro considera o juízo de gosto subjetivo: isto é, o sujeito “é afetado
e sente-se a si mesmo de uma forma determinada” (Heleno, 2001, 108). Assim sendo, há beleza: um
sujeito afetado pelas coisas, vive de acordo com a alteração que essa afeção provocou. O juízo de
gosto é considerado um juízo desinteressado – e por isso livre – devido à subjetividade nele presente.
De facto, o gosto varia de indivíduo para indivíduo.
Há três formas diferentes de sentir e representar o prazer e desprazer: o agradável, o bom e o
belo. Kant insiste na liberdade (razão) e no belo.12 De facto, o belo é não apenas considerado belo
para um sujeito: é um sentimento universal. Por o belo ser subjetivo é também universal. (Heleno,
2001, 109).
A análise do sublime inicia-se na 23ª secção da Crítica da Faculdade do Juízo. Kant considera
que o belo e o sublime valem por si próprios: distinguindo-se da sensação de agradável ou do conceito
de bem – são considerados ainda mais do que isto. A partir do belo e do sublime há um sentimento
de prazer, através de mediações entre a imaginação e o entendimento (belo) e a imaginação e a razão
(o sublime).
No entanto, há diferenças entre belo e sublime: Kant começa por distinguir a noção de forma
- o belo consiste na limitação e o sublime na ilimitação (exemplo: o belo surge quando são
apresentados objetos perante um sujeito, esse objeto terá forma ou limite; o sublime pode ser
suscitado por um objeto sem forma). Depois, a qualidade e quantidade: enquanto na forma ou limite
se apresente a qualidade do que é apresentado, no ilimitado é a quantidade que se apresenta ao sujeito.
O belo faz o jogo/ligação entre a imaginação e o entendimento, sereno. O sublime é um prazer
negativo. (Heleno, 2001, 112).
De facto, o sublime gera ume estado de tensão no sujeito que o experimenta. O ânimo desse
sujeito está num duplo-sentimento: tanto repele o objeto como se sente atraído por ele. Ao ser violento
para a faculdade da imaginação, esse objeto torna-se sublime. Verifica-se que o sujeito está preparado
para a ideia de belo, mas não para o estado de sublime: o belo está predeterminado no conhecimento
universal do sujeito, o segundo é inadequado para o conhecimento (o sujeito encontra-se diante o
desconhecido) sendo, por isso, violento. (Heleno, 2001, 113). O belo mostra harmonia entre as
faculdades: da imaginação e do entendimento (na criação ou apreciação da bela forma); o sublime
mostra “a insuperável inadequação entre razão e imaginação” (Santos, 1994, 94). No belo existe a
uniformidade da natureza, onde a forma compreendida é também indeterminada; no sublime revelase uma natureza caótica e informe. O belo permite ao Homem fazer parte do mundo e conviver com
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Sendo que para se considerar algo belo não é necessário ter um conceito do objeto.
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ele; o sublime comprova, através da sensibilidade e razão, que o homem não pertence a este mundo.
(Santos, 1994, 94-95)
O sublime não corresponde a ideias da razão das quais não é possível ter uma representação
exata ou adequada, enquanto que o belo existe na apresentação das formas de objetos. O sublime
apresenta-se como um efeito negativo sobre a sensibilidade – quase um sacrifício; porém, a ação deste
sobre a razão é positiva – uma fonte ilimitada de satisfação (Santos, 1994, 95).
O juízo estético sublime prende-se com a dificuldade de entendimento produzido aquando
uma experiência vivida por um sujeito perante o desconhecido. O sublime permite o lugar do
disforme, da ilimitação da forma e da impossibilidade de representação A quantidade, na noção de
sublime, é referente a questões de tamanho, volume, imensidão: a medida do infinito13.
A condição universal do belo não existe na noção/condição de sublime: o sublime é uma
experiência de carácter individual, dependendo de cada sujeito que experimenta através da inibição
de forças vitais. A origem do sublime está, de facto, na natureza humana – conduzida pela
sensibilidade – embora o entendimento deste conhecimento (oferecido pelo juízo estético de sublime)
só pertença a alguns: a compreensão de alguns fenómenos da natureza humana e a eminência de
rutura são sensações experimentadas por todos os sujeitos (experiências que convoquem o terror,
horror, ansiedade, medo,...), mas a capacidade de entender a potência deste juízo estético só resulta
em sujeitos que disponham de cultura. Assim sendo, “a experiência de sublime varia de recetor para
recetor, como também espaço-temporalmente para cada indivíduo” (Loureiro, 2016, 44-46).
O juízo estético do sublime sintetiza o sentido produzido pela sensibilidade de quem
experimenta (o sujeito) e a conceção deste sentido através da imaginação: “numa experiência
suprassensível e transcendental” (Loureiro, 2016, 47).
Verifica-se que Kant atribui à Natureza o fenómeno empírico que que origina o sublime (ex.:
montanhas, cordilheiras, mar,...), embora a experiência seja produzida internamente por um
indivíduo. O espaço e tempo têm um papel preponderante no sublime: para a experiência estética
existir, ela decorrerá num sujeito, num determinado espaço/local e num determinado tempo,
manifestando-se nessa mesma experiência (Loureiro, 2016, 48).
Dado o exposto, Burke considera que determinadas experiências sublimes proporcionavam
no âmago do sujeito, emoções prazerosas e perversas: misturando-se medo e prazer. O mesmo autor
conduz uma investigação sobre o gosto: baseando-se nos sentidos, imaginação – propondo a
descoberta de conhecimentos através de noções empíricas. O autor entende que a noção de dor e
prazer permite compreender o belo e o sublime. Contrariamente a Edmund Burke, Kant propõe uma
13
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Georg Simmel, e exemplifica-se através do trabalho Artificial Infinite do artista Fernando Maselli.
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descoberta de conhecimentos racionalista, despojada de sentimentos (pois estes condicionam a
possibilidade perceção de conhecimento). Immanuel Kant conduz uma leitura comparativa entre belo
e sublime, permitindo a compreensão de ambos termos.
De facto, Burke e Kant apresentam investigações com argumentos muitos distintos, porém,
ambas conclusões entendem que a experiência do sublime gera um estado de tensão no sujeito que o
experimenta.
Domingos Loureiro apresenta o elemento de constrangimento associado à experiência
sublime, na qual a configuração transcendental de espaço e tempo, apresentados por Kant na Crítica
da Razão Pura, são considerados dois elementos de constrangimento. De facto, não é possível
reconhecer-se a atuação do tempo e espaço, sem a análise comparativa de um antes e de um depois
(2016, 30-31). Considera que a experiência sublime não é suscetível de entendimento ou
caracterização objetiva: este ato empírico é identificado, mas não descrito. A impossibilidade
(constrangimento) funciona como efeito revelador de algo formal e racionalmente impossível de
descrever: “(...) se o sublime se manifesta pela incapacidade de entendimento, ou como processo
revelador, é também certo que a sua natureza dependerá da continuidade da presença do
constrangimento, no sentido em que é pela perceção deste que sabemos que estivemos perante um
acontecimento sublime” (Loureiro, 2016, 38). Dado o exposto, conclui-se que ambos elementos são
interdependentes: o constrangimento é um elemento essencial para a conceção do ato empírico
sublime.
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1.4. OS ALPES DE GEORG SIMMEL
Neste capítulo interessa estudar a paisagem através do texto,de Georg Simmel, Die Alpen14. Admirador
e visitante dos Alpes, Simmel deixa em 1895 um primeiro documento sobre as suas deslocações aos Alpes
(“Alpenreisen”), onde contrapõe as visitas turísticas emergentes na época, com o risco de vida do alpinista
solitário. Die Alpen deve ser lido como um texto de filosofia, à semelhança dos restantes documentos
publicados pelo autor. Este mesmo documento, seguidamente estudado, é considerado um ensaio dedicado a
fragmentos de realidade, remetendo para questões sobre as inter-relações entre vida e forma. Pretende-se,
através da leitura de Die Alpen, compreender a noção de impressão, enquanto categoria estética e visual, a
experiência de sublime por aquele que realiza incursões aos Alpes.

A impressão estética e visual é sempre motivada pela forma observada: sendo que ambas estão
conciliadas no ser que vê. A impressão estética é assim, e como o nome indica, a impressão que fica
retida no pensamento de um espectador, enquanto o mesmo observa e retém. O tamanho do objeto
em causa frequentemente altera a impressão apreendida pelo observador.
Georg Simmel defende que o Ser Humano é apenas capaz de aproveitar a observação integral
de uma forma que se apresente num estado puro, pois não é inteligível a totalidade da compreensão
da relação de linhas, superfícies e cores. No entanto, mesmo sem atingir todo conhecimento sobre
aquilo que a forma oferece visualmente, o Homem é capaz de a ligar a uma variedade de outras formas
(Simmel2, 2013, 52). As formas e as escalas constituem uma unidade inseparável da impressão
estética: compreenda-se que o seu significado é alterado com a mudança de tamanhos dos objetos
vistos. De facto, a transferência de formas da natureza para a obra de arte altera a impressão estética
do que é apreendido “in loco” (o que é observado em paisagens): surgem hierarquias de formas,
sendo que os tamanhos pintados constituem diferentes valores estéticos. Simmel define dois polos
para a distinção de tamanhos e formas estéticas: num está a Forma Humana que pode ser retratada na
arte tão facilmente como uma figura de dimensões colossais ou como uma miniatura” (Simmel2,
2013, 52); e no outro extremo, estão os Alpes, sendo que não se deve exigir a uma obra de arte que
repita a impressão destes real e naturalista: é pedido apenas que a essência do objeto a ser pintado
seja vivida e captada, por mais transformada (em termos de cor, escala, linhas) que seja, fazendo com
que a obra realizada conviva com a natureza deste objeto (não sendo criada arbitrariamente)
(Simmel2, 2013, 53).
Não obstante, os Alpes parecem negar esta convivência com as suas representações: nenhuma
atinge a impressão de quão avassaladora é a massa destas montanhas. O autor convoca pintores como
Segantini e Holder, referindo que os mesmos evitam a “tarefa” de representar o avassalador dos
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Alpes. De facto, mais do que resolver a representação dos tamanhos, os artistas procuram meios de
composição sofisticados, mudança de acentuações e cores. Neste caso, as formas não assumem
valores estéticos intrínsecos em relação à sua escala, mas sim diferentes meios de compor no quadro.
A importância do fator escala/tamanho reside na peculiaridade e diferença que existe na formação
alpina. De facto, os Alpes têm algo neles de inquieto e acidental, quase sem existir qualquer tipo de
unidade formal, e por esta razão, são muito difíceis de compreender para os pintores. Contudo, mesmo
perante esta dificuldade de compreensão da forma dos Alpes, existe a remota possibilidade da mesma
ser resolvida e estes dominados. Quando esta inquietação é dominada, os Alpes são também
desfrutados na mesma massividade e opulência com que se apresentam na Natureza.
Na natureza as formas são reunidas de acordo com os seus significados: cada Alpe encontra
no outro uma resposta, uma preparação, um desvanecimento, e assim formam uma unidade que é
assegurada dentro de si, não precisando de mais nenhum objeto, experiência ou reação exterior a si
para se manter uno: “Onde as formas se coordenam segundo um sentido, onde se sustentam
reciprocamente, cada uma encontra na outra uma resposta, (...) formando deste modo uma unidade
estável que não carece de um apoio subsistente exterior aos próprios elementos.” (Simmel2, 2013,
53),
Nos locais onde as formas estão acidentalmente unidas (desprovidos de qualquer sentido na
sua união), como no caso dos Alpes, uma forma única e individual mostrar-se-ia excessivamente
isolada: que sentido faz uma montanha só, que não pertence a nenhuma cordilheira? Este todo que
existe na cordilheira, provoca o sentimento de sublimação por parte de um observador. A massa
avassaladora invade o olhar. Este espaço, das montanhas gigantes, possui a capacidade de conferir
imagens com qualidade. Imagens que se alongam e estendem até aos picos pontiagudos dos cumes fazendo com que a individualidade de cada cume se una numa toda cordilheira: aqui, a substância
sem forma deve ter uma preponderância desproporcional, de modo que o “caos dos perfis” das
cúpulas, que são indiferentes uns aos outros, encontrem uma tensão e unidades centrais, “um
contrapeso e um apoio comum” (Simmel2, 2013, 53). A inquietude agitada das formas e a quantidade
excessiva de materiais pesados, criam essa tensão, mas equilibram a impressão daqueles que
observam os Alpes, transformando essa inquietude em tranquilidade (e vice-versa).
Georg Simmel coloca a questão da forma e impressão dos Alpes no domínio do psíquico (2,
2013, 53-54). De facto, elementos da impressão dos Alpes colocam-se em pontos estéticos muito
distantes: se por um lado, os Alpes aparentam o caos, em massas volumosas disformes, com fins
pontiagudos diferentes, onde terra nasce sem qualquer urgência; por outro, surge o segredo da
matéria: apenas com um olhar apreende-se mais sobre a configuração destas montanhas, do que em
qualquer outro espaço da paisagem.
37

As falésias muito grandes e ascendentes (“os rochedos que se erguem desmesuradamente”),
as encostas geladas transparentes e cintilantes (“as quedas de gelo transparentes e reluzente”), “a neve
dos picos que já não tem qualquer relação com as partes baixas da terra” (Simmel2, 2013, 54) são
símbolos do “transcendente” transportado pela paisagem: o olhar é elevado para os cumes,
intangíveis, que não podem ser superados. A inacessibilidade destes espaços provoca o
desaparecimento da impressão da estética da forma, que é substituída pela impressão mítica e
simbólica: “a impressão estética desvanece-se logo que o céu por cima das montanhas de neve fica
espessamente encoberto; com efeito, elas (as montanhas) são empurradas até à terra pelas nuvens.”
(Simmel2, 2013, 54). Não obstante, os Alpes são lidos como objetos transcendentais - e quase
celestiais - quando não está nada acima deles, exceto o céu (“É só quando acima delas (das
montanhas) mais nada há senão céu...” Simmel2, 2013, 54) Dentro destas condições, é-lhes permitido
que se debrucem “ilimitadamente” para cima, para o supra-terreno, para pertencerem “a uma outra
ordem que não a da Terra” (Simmel2, 2013, 54).
Seguindo o pensamento do autor, uma paisagem pode ser considerada “transcendental”
apenas se incluir os glaciares, onde apenas há gelo e neve, e mais nenhum outro sinal de vida. Tudo
o que é formado e observado, é, porventura, limitado: quer seja por impulso mecânico que puxa e
fixa os limites das coisas e dos objetos, quer porque a sua natureza é finita e tudo acaba. Assim sendo,
Georg Simmel, apresenta o conceito “transcendental” sem forma: pois a forma limita (“(...) paisagem
transcendente, isto aplica-se à paisagem nevada – sem dúvida apenas onde nela continua a existir só
gelo e neve, mas nada de verde, nenhum vale, nenhuma pulsão de vida.” Simmel2, 2013, 54).
Porém, é neste jogo de forma (a alta cordilheira, com massa excessiva e pontiaguda, que
ascende celestial, subestimando toda a vida que fica em terra) e transcendência (intocável e que não
existe, seja a inexistência de vida) que é possível criar o sentimento de sublimação. Estes dois termos
encontram-se num lugar comum: o lugar dos Alpes (Simmel2, 2013, 55).
É no afastamento da vida e forma que se desvenda o último segredo sobre os Alpes. Simmel
clarifica-o utilizando o mar como termo de comparação. O oceano é frequentemente convocado como
o símbolo da vida. Desde o seu movimento, alteração e percurso até ao seu desaparecimento no
horizonte, tudo isto permite “à alma transpor a sua própria vida, sentindo-se no mar” (Simmel2, 2013,
55). Enquanto o mar se liberta através da sua dinâmica avassaladora de movimentos, as montanhas
apenas chegam a essa liberdade a partir de algo fortuito e opressivo (a partir de algo frio, quieto e
rígido). Wilhelm Worringer confirma esta dinâmica: o mar funciona através da empatia e
“compenetração com a vida, os Alpes por abstração da vida” (Simmel2, 2013, 55). O efeito disto
mesmo é intensificado através da paisagem rochosa e dos penhascos que nascem para cima e que se
encontram com os glaciares. A paisagem glaciar não permite qualquer jogo dinâmico - tudo o que
existe está congelado e enterrado na neve. Os Alpes são ainda espaço onde não existe tempo - não
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porque significam a negação de vida, mas porque sendo intocáveis, o tempo não conta. O tempo é “a
própria forma de vida”: os cumes são inegavelmente paisagens “não históricas”15 (Simmel2, 2013,
56), onde as estações sazonais não alteram as imagens, onde o destino humano desaparece.
Reiterando-se e justificando-se a noção de que uma paisagem alpina é profundamente “não
histórica” – no verão e inverno – entende-se, também, que qualquer tipo de associação desta paisagem
com o destino humano é interrompido16.
A este impedimento de historicidade está inerente a intemporalidade da paisagem glacial,
suportando-se a noção de inexistência de vida. Enquanto o mar, símbolo do “destino humano
agitado”, encontra uma “expressão histórica”: de facto, o mar aparece intimamente ligado a destinos
e desenvolvimentos históricos humanos (a conexão entre países, por exemplo); Os Alpes, devido à
sua proporção, mostram-se negativos para a história da Humanidade, isolando a vida e impedindo
movimentos recíprocos (Simmel2, 2013, 56). Provando-se a partir da impressão, que os Alpes negam
qualquer princípio de vida. Cada fenómeno percecionado por um sujeito é determinado pela
quantidade - quantidade essa determinada reciprocamente, ainda que limitada: há algo grande porque
há algo pequeno (“Cada coisa mede-se pelo seu outro, cada uma é pólo de um pólo contrário...”
Simmel, 2013, 56). Entenda-se que um objeto é medido quando há um oposto comparável. Assim
sendo, cada realidade molda-se de acordo com a impressão que cada sujeito obtém: cada impressão
varia de recetor para recetor – sendo uma “impressão relativa” (Simmel2, 2013, 56-57).
A força incomensurável de uma paisagem alpina deve-se à sua unidade estética: porém, o
sublime numa paisagem destas não se deve à sua quantidade (tamanho), mas à inexistência de vida
ou presença humana, de objetos naturais (como a vegetação). Verifica-se que a paisagem glacial surge
“acabada”, não existindo possibilidade de mudança. Inerente a esta impossibilidade, Simmel
acrescenta que não há possibilidade de redenção ou conclusão por parte de artistas – estabelecendose a não superação da “pura existência” dos Alpes. Por esta razão a “sublimidade mística” da
impressão alpina não é comparável a uma “bela paisagem alpina”: paisagem na qual, onde as
“montanhas nevadas apenas funcionam como coroamento de uma paisagem mais plana, ligeira, com
prados e florestas, vales e cabanas” - uma paisagem mais baixa (e mais fácil) cuja serenidade (destes
locais com presença de vida) atraí os artistas. Apenas quando esta serenidade, da paisagem “baixa”,
é relegada ou esquecida, a metafísica é alcançada: uma altura absoluta conquistada, sem qualquer
profundidade inerente (Simmel2, 2013, 57).
Simmel (2, 2013, 57-58) refere o sentimento de redenção em relação à paisagem glacial:
apresenta-se nos momentos mais solenes – quando há o sentimento de um sujeito estar contra a vida.
15

Simmel refere-se a paisagens “absolutamente ‘an-histórica’” (2013, 56).
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Note-se que noutras paisagens existem associações que acompanham a perceção humana (Simmel, 2013,

56).
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A partir da impressão da alta cordilheira, o Homem olha para si mesmo, com o pressentimento e
sentimento de que a vida – sentida na sua maior intensidade – é redimida.
Acrescenta também, que apenas quando o viajante vai à alta cordilheira e se mistura com ela,
perdendo a noção de profundidade, de “alto” e “baixo”, de massa e forma do Alpe, se possibilita a
existência de uma paisagem sublime. Assim sendo, apenas quando há uma experiência profunda com
os Alpes, através da perda de definição de espaço e de corpo físico do sujeito, é permitido produzirse a experiência de sublime. O contexto adverso, no qual o sujeito se coloca quando realiza incursões
ao espaço alpino é o que permite, a esse mesmo sujeito, aceder a uma experiência transcendental,
suprassensível. De facto, o subir a montanha é o que permitirá provocar uma mudança no sujeito:
“Radica aqui (...) o sentimento de libertação que devemos à paisagem nevada em alguns momentos
solenes. A vida é, (...) a incessante relatividade dos opostos, a determinação de cada um pelo outro e
do outro por cada um (...). Mas da impressão alta da montanha chega (...) um pressentimento e um
símbolo contraposto: que na sua máxima elevação a vida se libera naquilo que não cabe mais na sua
forma...” (Simmel2, 2013, 58)
Considerando a experiência do sublime, numa experiência transcendental, no seguimento do
pensamento de Edmund Burke 17 , apenas quando um sujeito (neste caso, um artista) se dirige à
montanha, realizando excursões no glaciar, é que a experiência transformadora de sublime acontecerá
nesse mesmo sujeito. Compreende-se que o sujeito nunca voltará ao seu estado mental anterior,
depois de uma experiência de sublime; e verifica-se que a transformação ocorrida nesta experiência,
poderá provocar maior ou menor mudança no indivíduo, de acordo com o tamanho do impacto
sentido.
Entende-se também, que a impossibilidade de representação dos Alpes se deve à inexistência
da experiência de sublime: de facto, os artistas 18 que pintaram as cordilheiras, observando-as
frontalmente, mostram-se incapazes de compreender a totalidade da impressão da montanha, pois
nunca se perderam no seu cume – perdendo qualquer noção de profundidade, altura, massa,...
De facto, a sensação transmitida por Georg Simmel, é de que a vida se desliga da forma:
primeiramente, pela presença esmagadora do informe da massa; seguidamente, quando se intensifica
a perceção da dimensão da altura.
Ao subir uma montanha - porque é preciso escalar ou fazer incursões, perdendo-se do solo:
sentido um afastamento da base, da paisagem baixa, perdendo-se a vegetação ou sinais de vida – é
permitido sentir-se a experiência do sublime onde o limite e a continuidade ficam presos entre céu e
terra, onde a profundidade se elimina e a horizontalidade da paisagem oferecida corta com qualquer

17

Explanado no Capítulo “1.3. Espaço Tempo, sublime” deste documento.

18

Referem-se artistas que pertencem à época em que o documento Die Alpen foi elaborado.
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possibilidade de comparação. Assim, o sublime da quantidade (das enormes formas) é substituído
pelo sublime da altura.
Apenas realizando uma incursão, (quase) tocando no céu, e desafiando a forma de vida
humana, é que o sujeito/artista é capaz de percecionar e adquirir qualquer tipo de transformação.
Georg Simmel acrescenta: “a paisagem como obra de arte nasce como o prolongamento e a depuração
graduais daquele processo em que a paisagem (...) desponta em todos nós da mera impressão das
coisas naturais isoladas” (20131, 45): de facto, o homem pode percecionar elementos da paisagem
quando a observa, mas “determina tudo a parti de si”, obtendo resultados que se centram em si mesmo
- a representação de paisagem enfrenta dificuldades inevitáveis.
Conclui-se o pensamento de Simmel: “Estamos em face da paisagem, a natural e a que deveio
artística, como seres humanos inteiros, e o acto que a cria para nós é imediatamente um acto que
observa e um acto que sente (...)” (20131, 51) : No entanto, o autor mostra-se positivo na possibilidade
de criação de arte (e de conhecimento= depois da experiência de sublime: “o artista é o único que
cumpre com tal pureza e força, neste acto formativo da visão e do sentir, que assimila plenamente em
si o material natural dado e volta a criá-lo como que a partir de si, enquanto nós permanecemos mais
presos a este material e por isso continuamos a percepcionar este ou aquele elemento particular onde
o artista vê e forma realmente apenas “paisagem.”19 (20131, 51).
Contudo, importa entender que este documento Die Alpen se poderá mostrar desatualizado:
de facto, hoje já há artistas que subiram as cordilheiras alpinas, sendo capazes de percecionar a
impressão da massa gigantes dos Alpes, como se mostraram capazes de experimentar o sublime. É
exemplo o artista Fernando Maselli que realiza incursões aos Alpes.
Não obstante, foi de interesse a escolha deste documento para a exemplificação da perceção
da impressão utilizando os Alpes como objeto exemplificativo. De facto, a análise da estética em Die
Alpen continua atual: a grandeza e quantidade das formas continua a assumir uma função estética
central, onde tais formas se sobrepõe a qualquer sentido ou limite. Este projeto prende-se, como
explanado nos seguintes capítulos, com as diferentes perceções obtidas (todas as ligações e novos
conhecimentos) aquando realização de incursões aos Alpes, realçando-se, como referido
anteriormente, o interesse estudar este texto de Georg Simmel.

19

Capítulo 1.1. Paisagem: Percurso e Memória de um corpo: entende-se que a paisagem é uma construção e a

descrição de um espaço, enquanto que natureza pode pertencer à paisagem.
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1.5. O ATLAS
ATLAS OU A GAIA CIÊNCIA INQUIETA, GEORGE DIDI-HUBERMAN
Neste capítulo interessa estudar a publicação Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta, de George DidiHuberman. De facto, mostra-se pertinente o estudo desde documento, durante a realização prática da
investigação deste projeto. O texto explanado, de seguida, reflete sobre a definição de Atlas – forma a ser
utilizada para organização do pensamento prático deste projeto – e da possibilidade de organização de
conhecimento percecionado aquando realização de incursões aos Alpes. A explicação da possibilidade de
criação de um atlas é explanada por Didi-Huberman através do estudo do Atlas de Imagens Mnemósine de Aby
Warburg. 20 O Atlas de Warburg oferece uma nova leitura sobre a definição de atlas: propondo novas
metodologias e críticas, sobre a memoria das imagens – mostrando-se um pensamento e organização, desde
1924-1929 (anos em que Aby Warburg fez e refez este objeto) até aos dias de hoje, bastante atuais.
Descreve-se, seguidamente, as definições propostas por Didi-Huberman para a possibilidade de criação e
leitura de um atlas, desviando-se, contudo, a atenção do Atlas de Imagens Mnemósine.

George Didi-Huberman, define um atlas como um conjunto de tabelas e páginas que são
possíveis consultar, mas que não deve ser confundido com um livro. Assim sendo, não se pode ler e
interpretar como um livro sobre romance, novela, ou ficção científica. O atlas deve responder a uma
questão, mesmo quando é iniciado de forma arbitrária: porque se agrupam objetos?. Não existe
nenhuma conclusão fixa sobre este tipo de objeto: poderá ter o fim específico de deixar o leitor a
divagar, folheando as páginas. Contudo, mesmo sem um objetivo concreto, o Atlas é a combinação
de dois gestos: a procura de informação e a receção da mesma (Didi-Huberman, 2013, 11).
Este objeto pretende eliminar qualquer limitação imposta ao conhecimento, transportando-o para um
campo aberto à receção e assimilação - de novos contextos e conceitos. Introduz ainda a possibilidade
de hibridez na sua conceção: o múltiplo, diverso, pode ser colocado de diferentes formas, pensado de
diferentes maneiras. O mesmo autor acrescenta que “as tabelas de imagens surgem antes de qualquer
relato, silogismo ou definição, mas também antes de qualquer quadro (…) o atlas faz explodir os
limites. Quebra certezas científicas (…)” inventando “zonas de exploração” (Didi-Huberman, 2013,
12-13).
Este objeto é ainda considerado uma ferramenta: não servindo para o esgotamento da lógica
ou para a conclusão de um raciocínio, é antes de mais a resposta a uma questão, entendendo a criação
inesgotável de possibilidades pictóricas (criação de imagens) e das suas relações com o pensamento
(compreendendo-as e atribuindo-lhes conceitos). O princípio de um atlas deve ser regido pela
20

O Atlas de Aby Warburg é feito e refeito pelo mesmo, entre 1924 e 1929. Este projeto constitui uma forma

visual e poética de conhecimento.
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imaginação, por mais inquietante que seja a sua definição, concedendo “um conhecimento transversal
graças ao seu poder de montagem, que consiste em descobrir” (Didi-Huberman, 2013, 13-14). Ainda
remetendo para o pensamento de Didi-Huberman, compreende-se que a imaginação cria e apreende
relações íntimas e secretas entre e sobre as coisas. Dentro da lógica da imaginação, da multiplicidade
de eventos, da aceitação do múltiplo, o atlas torna-se uma ferramenta de criação e renovação que faz
proveito destas mesmas características. Este “livro” não tem apenas a intenção de resumir o mundo,
catalogá-lo ou “esquematizá-lo”: prendendo antes conservá-lo de forma a ser possível identificar,
criar e renovar novas aceções, pensamentos e acontecimentos. Tem ainda a audácia de detetar pontos
que irão permitir encontrar novas relações, correspondências e imagens. Conclui-se, assim, que o
Atlas se mostra uma ferramenta inesgotável, como todo o pensamento de relações.
Outra possível definição de atlas prende-se com a aceção mitológica e simbólica. Atlas, que
provém de Atlante ou Atlântico. O titã Atlas é frequentemente representado por uma estrutura humana
corpulenta, que carrega o mundo às suas costas. Por ter sustentado o céu nas suas costas, deu-se o
nome Atlas à primeira vértebra da coluna cervical - referindo-se ao peso do mundo que o titã fora
condenado a suportar.
O Atlas poderá ser entendido como um espaço (Didi-Huberman refere-se a mesas) onde se
reúne a fragmentação do mundo e da memória (Didi-Huberman, 2013, 43).
Didi-Huberman defende que o mundo não deve ser encerrado nos livros, pois a sua
sobrevivência e exploração deverá passar pela criação de relações semânticas e especulativas entre
imagens. Assim sendo, o atlas transformar-se-ia num “aparelho de contemplação” (Didi-Huberman,
2013, 14) e um objeto do saber. As imagens, que conferem uma noção de figura às coisas e espaços,
atribuem também uma noção de tempo: tempo da memória. As mesas onde imagens do atlas são
dispersas remetem para a fragmentação de um mundo de memórias, possibilitando novas reflexões.
O atlas permite identificar “Cartografias da Estranheza” (Didi-Huberman, 2013, 53): um conjunto de
pranchas - onde é possível comer, desenhar, jogar, ordenar e reordenar - providenciam um campo
aberto a especulações e novos saberes.
O autor dirige, posteriormente, a sua atenção para o Atlas de Gerhard Richter (DidiHuberman, 2013, 53-54), lendo-o como uma descontextualização do termo atlas: referindo que existe
(quase) uma renúncia a qualquer forma visual, onde os quadros são muito mais que tábuas onde
pensamentos se organizam: são espaços e locais, que se encontram e cruzam.
O Atlas Mnemósine (Didi-Huberman, 2013, 55), ou atlas de memória, oferece uma leitura
contínua do mundo, lendo-o e relendo-o, prestando atenção tanto à disparidade, como à união entre
imagens, interpretando as diferentes reordenações das mesmas. Redescobrem-se novos conceitos,
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numa fragmentação sobre a memória, sempre renovada e inovadora aquando da perceção do mundo.
O atlas de memória baralha e distribui imagens, cria novas configurações, capazes de fazer uma
leitura eficaz do mundo. A memória funciona como ferramenta para a criação prática e pictórica de
um atlas e para a perceção do mundo e das experiências que o rodeia: é uma “arqueologia” do saber
visual.
Walter Benjamin, defende que o atlas deve debruçar-se sobre conjunto de textos sobre a
memória, sobre coleção e o mundo (sobre formato de imagem) (Didi-Huberman, 2013, 70). O atlas é
considerado pelo mesmo, como uma atividade psíquica, onde a memória e os acontecimentos que
ocorrem no “jogo da imaginação” ocupam o lugar anterior à criação de inventários, listas e relatórios.
A imaginação mostra-se uma capacidade importante, pois possibilita a criação de novas imagens, e
consequentemente, de um novo mundo, que deverá ser transformado numa cartografia profunda de
pensamentos.
O Atlas de Aby Warburg concede, para além de um poema visual (no sentido que evoca
imagens e as ligações das mesmas), a perceção de um esquema mental, a partir de notas de rodapés,
esquemas e fotografias. Um atlas capaz de construir vários pensamentos, potenciadora de
interpretações, criações e relações inesgotáveis (Didi-Huberman, 2013, 73).
Na página 138 de Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta, Didi-Huberman referencia Johann
Wolfgang von Goethe. O Atlas, instrumento de recolha de motivações, conhecimentos e não saberes,
deverá ser capaz de potenciar novos conhecimentos sobre um sujeito e a sua relação e perceção do
mundo, como aquilo que é recordado por esse mesmo individuo. Assim sendo este objeto prenderse-á também, com afinidades eletivas: explanadas por Goethe como aquilo que define a estrutura
ontológica que une o Homem ao Mundo e ao seu Mistério – e que, perante o mesmo, deixa o Sujeito
(quase como condição humana irrevogável) com uma brecha entre o conhecimento, reconhecimento
e o não saber. Por essa mesma razão, o Atlas deverá criar planos de inteligibilidade capazes de operar
através de diferentes conhecimentos e perceções.
Conclui-se, de acordo com George Didi-Huberman, que o Atlas é considerado um objeto uma
ferramenta. Deverá ser capaz de proporcionar novos conhecimentos (ou redescobrir conhecimentos)
através da (re)organização de diferentes placas/pranchas/..., sobre aquilo que liga o sujeito ao mundo.
Deve seguir a lógica da imaginação, que é capaz de criar e renovar pensamentos. Não deve ser um
resumo dos conhecimentos do Homem sobre o mundo: pretendendo apenas conservar os
conhecimentos, potenciando a capacidade de renovação dos mesmos ao longo do tempo.
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO
Neste capítulo da Dissertação procedeu-se a uma análise sobre artistas contemporâneos
considerados pertinentes no âmbito da pesquisa teórico-prática do Projeto. Optou-se por explanar o
processo artístico de diferentes autores separadamente, não obstante, preocupações e questões são
desenvolvidas pelos mesmos, tocam-se. Foram escolhidos artistas relacionados com o âmbito do
projeto prático e teórico desenvolvido e com o quais me relacionei. O estudo dos mesmos deveu-se a
questões de interesse pessoal, interesse formal e conceptual, e a relações com as noções explanadas
anteriormente. Na prática artística obedece-se a aspetos metodológicos formais, propostos pelo
domínio técnico, escolha dos formatos, suportes ou temática a tratar. Disserta-se, neste trabalho de
projeto, sobre questões associadas à paisagem, perceção e sublime, através das obras de diversos
artistas contemporâneos. A prática artística é considerada um território onde o empirismo e lógico se
cruzam. A escolha de artistas que trabalhem a Paisagem (e natureza) prende-se com o contexto ideal
para a experiência de sublime: pode ser observada como objeto de reprodução, interação ou reflexão
(como descrito nos capítulos anteriores); está associado a este tema, a atmosfera, horizonte, alto e
baixo, como outras relações conceptuais e interpretativas, estes elementos visuais podem ser
simbólicos (Loureiro, 2016, 77-78).
Inicialmente, faz-se um desdobramento sobre as paisagens fotográficas desenvolvidas por
Fernando Maselli: de facto, o conceito de sublime surge tanto na experiência do artista, como na do
espectador que observa as obras. O artista apresenta a vastidão de regiões montanhosas, através da
repetição das suas formas a partir da manipulação de fotografias realizadas no local, criando novas
imagens (quase) utópicas: note-se que o trabalho desenvolvido pelo mesmo investiga o infinito
artificial. As fotografias são conseguidas através de expedições realizadas por Maselli – podendo
considerar-se um trabalho pictórico e performativo - onde, durante vários dias, fotografa a mesma
montanha em diferentes ângulos e perspetivas. James Turrell, destaca-se por uma prática pictórica
singular, desprendida da pintura tradicional, tal como Fernando Maselli e Fernando Prats. Turrell
propõe a observação de céus, através da criação de espaços com aberturas para os mesmos; apresenta
também pinturas que conjugam em si efeitos ópticos, através da sobreposição de camadas de luzes
projetadas. Práticas como performance e land art são continuamente sugeridas e/ou praticadas nas
suas obras, questionando sucessivamente conceitos que reflitam sobre perceção humana e a noção de
existência de mundo.
O texto Die Alpen (os Alpes) de Georg Simmel, explanado no capítulo anterior, propõe a
utilização de objetos naturais como formações montanhosas, oceanos ou céu, para uma melhor
inteligibilidade sobre a impressão e a perceção da condição humana. Simmel defende também que o
Homem é apenas capaz de aproveitar uma observação integralmente: arguindo com a impossibilidade
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da totalidade da compreensão da relação de linhas, cores, superfícies,… James Turrell não tentando
resolver esta questão, oferece e propõe diferentes ferramentas para novas leituras e entendimentos
(mesmo que incompletos). Fernando Prats convoca novas perceções, alargando as fronteiras da
prática da pintura mais tradicional, recorrendo à utilização de materiais menos convencionais. O autor
estabelece-se também através do domínio performativo, convocando as diferentes sensações humanas
nas suas obras.
O trabalho mais recente de Michael Biberstein poderá responder à proposta de impressão de
Simmel: as suas paisagens apresentam, através de pinturas de grande formato, a massividade imposta
pelas paisagens (exemplo: Alpes; sabe-se que Michael Biberstein, nos últimos trabalhos que
produziu, se aproximou da tradição romântica, sobretudo em referencias ao suíço Caspar Wolff) e
inquietantes que confrontam o espectador, proporcionando a experiência de sublime. Biberstein
apresenta objetos reconhecíveis, mas inexistentes, criando Paisagens do Possível, como é o caso das
suas atmosferas.
Obras de Tacita Dean perscrutam a memória: remontando a sua infância e momentos da sua
vida, através de películas analógicas e do arquivo de diferentes objetos. Dean também estuda a
impressão estética do sublime, através da pintura em grandes escalas – como Biberstein - como
também pela leitura e escrutínio de histórias relacionadas com esta estética.
Michael Biberstein e João Queiroz convocam elementos que parecem pertencer à realidade,
mas que partem da memória de experiências paisagísticas observadas. Fernando Prats “revive”
espaços, registando ações e lugares através da impressão de texturas e maturações de acontecimentos
naturais nos seus suportes negros.
A noção de memória obriga ao estudo sobre espaço e tempo. Alberto Carneiro carrega em si
mesmo a noção de arte ecológica e de um corpo que memoriza e é natureza; enquanto João Queiroz
pinta objetos que pertencem à natureza: ambos artistas portugueses transformam o atelier em natureza
e paisagem, sendo um espaço para o crescimento e reflexão da sua obra. Carneiro trabalha em jardins,
tendo o seu próprio jardim – um projeto land art; o atelier de Queiroz é pensado, por Óscar Faria,
como uma estufa criativa. Turrell cria projetos como Roden Carter (1977-), land art que funciona
como observatório da passagem do tempo.
Todos os autores anteriormente mencionados fixam tempos, memórias e espaços nas suas
obras: quer seja através de congelamento de espaços em suportes físicos – que podem sofrer de
manipulações digitais e artificiais; quer seja através da observação da passagem do tempo – a partir
da deambulação e do estar em diferentes espaços físicos.
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2.1. FERNANDO MASELLI
Fernando Maselli (1978, Buenos Aires) apresenta-se como um dos artistas que utiliza processos
metodológicos similares aos descritos nesta investigação, nomeadamente a incursão/imersão na alta montanha,
a promoção de uma forte componente fenomenológica com o espaço e o tempo, e a reconstrução das imagens,
através da sua conjugação memória/corpo e ideia.
Constrói imagens “ficcionadas”: que não existem, mas parecem utopicamente reais. O seu processo de trabalho
prende-se com a manipulação de imagens. O seu trabalho desenvolve-se em torno do religioso e do
transcendental. Entre 2011 e 2013 o artista viaja, na procura da observação de diferentes paisagens, em
território espanhol. As suas viagens, que parecem ser peregrinações dedicadas à arte, prendem-se com destinos
espanhóis de conotação religiosa, tais como: Sagrado Coração, Pirinéus.

A série de imagens que resultou dessas visitas, mostra carência de presença humana, abrindose para o mistério. Assim, o espectador é “transportado” para uma viagem moral e sentimental com
a Natureza. É notável uma componente romântica no seu processo e prática artística: a comunhão
entre o espírito e a Natureza. De tal forma, que Maselli fotografa imagens que remetem para a noção
de sublime. Este artista apresenta obras que questionam a existência do Ser humano e a origem do
mesmo (Vidal, 2015). As suas obras apresentam imagens de paisagens “idílicas que recuperam e
assumem a imagética do Romantismo, onde a Natureza transmudada é espelho emocional e
intelectual do homem e do Divino” (Loureiro, 2019).

Figura 5 Fernando Maselli, Anunciación #5, 2014. Injeção de tinta, 198 x 150
cm., Ed 3 + 2 PA. Série: Anunciación.
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A quando do estudo do sublime - questionando-o - o artista reúne um conjunto de séries
fotográficas apresentadas na exposição Indagaciones acerca de lo sublime (2015, México) 21 . As
mesmas, que se dedicam à estética do sublime, não compõem, contudo, imagens que refletem uma
realidade observada. Oferecem, no entanto, paisagens artificiais: recriadas através de montagens
fotográficas, utilizando estratégias formais e técnicas altamente complexas (Vidal, 2015).
A série Anunciación (2014-15) (Figura 5) aborda uma noção espiritual como forma de estar
com a natureza: as obras recriam céus cobertos de nuvens, que se abrem em centros luminosos. Neste
exemplo, é notável a aproximação do artista a influências de pintura Barroca, onde o natural e o
transcendente entram em jogo. Convoca nesta série, paradoxos visuais e reais: onde imagens das
nuvens remetem para a descrição de eventos religiosos. A alteração da imagem, onde se subverte a
dimensão espacial, permite a descrição de um fenómeno religioso, e possibilita a existência de uma
dimensão transcendental – onde aquele que observa não compreende a totalidade daquilo que vê.
(Loureiro, 2019).

Figura 6 Fernando Maselli, Chamonix, 2016. Injeção de tinta, 315 x 150 cm, Ed. 3 + 2 PA. Série: Infinito Artificial.

No projeto fotográfico Artificial Infinite (Figura 6) Fernando Maselli apresenta a sua
investigação sobre o sublime através de elementos como a vastidão, escuridão, imensidão, mas,
“especialmente por conceitos que Burke chama de infinito artificial” 22 : sendo a sucessão e

21

“Enquiries on the sublime”, Luis Adelantado Gallery, México, 2015.

Retirado de: https://juliocesarabadvidal.wordpress.com/2015/06/30/fernando-maselli-indagaciones-acercade-lo-sublime/ (13 de Março 2019)
22

Retirado de: http://fernandomaselli.com/en/portfolio_page/infinito-artificial/ (22 de Abril 2019)
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uniformidade de frações (elementos que são repetidos de forma a tornarem-se constantes, oferecendo
ao espectador a sensação de infinito) utilizadas na criação das obras apresentadas. Maselli consegue
este efeito/conceito após vários dias nas montanhas, fotografando a mesma formação rochosa em
diferentes ângulos - as incursões que o artista realiza recordam o texto de Georg Simmel: apenas
quando um viajante vai à Alta Cordilheira e se mistura com ela, possibilita a experiência de sublime
(Simmel, 2013, 58).
Seguidamente, o artista edita as fotografias que registou durante a incursão, no seu estúdio:
reconstruindo novas paisagens imaginárias pretendendo alcançar a ilusão de infinito artificial,
aliando-a ao conceito de sublime, traduzindo-o, e trazendo ambos conceitos para uma aceção artística
contemporânea. Fernando Maselli frequentou diferentes cursos de montanhismo e escalada, de forma
a chegar a estes locais “inacessíveis” carregando todos os instrumentos necessários para a sua
sobrevivência e para a possibilidade de fotografar todos os eventos. Assim sendo, Artificial Infinite
apresenta um trabalho fotográfico, performativo que o permitiu viver perto da forma e essência mais
pura de natureza – um dos locais onde “ainda se pode encontrar o conceito de sublime na sua forma
mais pura” – e onde Maselli consegue, através de montagens de grande formato, chegar ao espectador
a experiência de sublime, “começando a partir de uma natureza inventada, que é artificial mas também
infinita.”.23 Repare-se que a intenção do autor não é replicar o espaço onde esteve, mas introduzir um
“estado contemplativo e fenomenológico”, recorrendo a processos que constroem e destroem a
imagens, onde o resultado formal final é aparentemente estranho (Figura 7) (Loureiro & Torres,
2019).

Figura 7 Fernando Maselli, Parque Nacional de los glaciares #2, 2016. Injeção de tinta,
191 x 150 cm, Ed. 3 + 2 PA. Série: Infinito Artificial.

23

Retirado de: http://fernandomaselli.com/en/portfolio_page/infinito-artificial/ (22 de Abril 2019)
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As imagens dos lugares construídos por Maselli, aproximam-se a espaços reais. Contudo, o
autor, propositadamente, preserva “um aspecto de espaço dissociado ou incoerente, onde a luz, o
horizonte ou a noção de gravidade parece ser subvertida” (Loureiro & Torres, 2019).
Para alcançar o transcendental (aquilo que Domingos Loureiro e Sofia Torres, 2019, definem
como o percurso para alcançar dimensão fenomenológica) Maselli dirige-se solitariamente aos
lugares (selecionados, e aos quais pertencem relatos de eventos paranormais, religiosos, num período
recente ou não) em excursões mais ou menos prolongadas. Submetendo-se a diferentes e extremos
climas, Fernando Maselli procede ao registo fotográfico e vídeo desses espaços. Seguidamente,
dirige-se ao seu estúdio, onde vai remontar e reconstruir essas imagens, eliminando qualquer vestígio
humano que esteja presente nelas. As paisagens que trabalha, sobretudo as montanhosas, “parecem
assumir a intemporalidade do espaço”, já estudado por Simmel em Die Alpen: remetendo para um
espaço intocável, onde as estações do ano parecem estar congeladas, “remetendo para a Natureza
antes da presença humana, para um espaço-tempo indefinido, imbuído da imensidade do divino”
(Loureiro & Torres, 2019).
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2.2. MICHAEL BIBERSTEIN
Apresenta-se de seguida a obra de Michael Biberstein (1948-2013, Suíça), salientando o interesse do
autor em descrever nas suas pinturas, aspetos que nos remetem para a paisagem natural, mas que não
descrevem visualmente qualquer espaço. São sobretudo paisagens fictícias ou descrições de experiências
fenomenológicas com o natural. Assim, a condição física associada à memória (o mental e corporal) estão
presentes como principais interlocutores na construção da pintura. Indica-se Biberstein como um dos artistas
que utiliza abordagens similares às descritas nesta investigação, onde a descoberta de estados interiores está
intimamente ligada a elementos da paisagem: realçando-se uma leitura introspetiva ligada a fenómenos
interiores, através da construção de imagens a partir de elementos da paisagem.
Neste capítulo enfatiza-se o documento criado após a exposição Michael Biberstein: a difícil travessia
dos Alpes de Michael Biberstein, realizada em 1995 na Fundação Caloust Gulbenkian (Lisboa). A exposição
Michael Biberstein: X, apresentada em 2018, na Culturgest, faz uma retrospetiva do trabalho do artista. Delfim
Sardo faz a curadoria desta primeira retrospetiva em Portugal, após a exposição de 1995. Evidencia-se também
as obras de Biberstein após 1986, onde o artista se interessa pela espacialidade, iniciando um percurso pela
teoria da paisagem: desenvolvendo uma abordagem da pintura onde a tradição romântica se cruza com algumas
paisagens orientais.

Michael Biberstein apresenta pinturas onde a paleta de cores se densifica entre planos,
opacidade e transparências - aglomerando-se camadas em movimentos quase impercetíveis de
sobreposições. O artista realizou uma série de obras que ligar-se-iam ao Romântico: a ligação ao
transcendental e onírico, emocional, e o irrepresentável (dos sentimentos e dos espaços).
Existem aspetos que emergem obrigatoriamente quando o trabalho de Michael Biberstein é
observado: de facto, é reconhecida a temática da paisagem. Contudo, importa entender o lado
imaginário inerente a elas: é percecionado pelo observador a existência da Natureza ou de atmosferas
naturais nas obras, mas não é possível saber se as imagens criadas pertencem à realidade ou se são
apenas “extensões (…) do imaginário” (CAMJTP, 1995, 9) oferecidas pelo artista. O seu trabalho
“questiona metodicamente a natureza ilusória da representação artística” (CAMJTP, 1995, 9): a
paisagens convidam o espectador a percecionar a obra, sem ser possível entender o seu “caracter
aparente” (CAMJTP, 1995, 9), isto é: aquele que observa não consegue distinguir a realidade objetiva
(de um objeto que existe), de uma possibilidade de imagem de paisagem imaginária. Em trabalhos
onde suportes totalmente negros (Figura 8) pertencem à paisagem, é visível uma negação
irrepreensível: a negação das paisagens contrapõe-se aos espaços negros que operam no
desaparecimento de ambos os espaços - anulando-se a dimensão própria das pinturas. Por um lado, é
compreendido que estes espaços negros encerram uma imagem; por outro, a obra fica aberta: aberta
a outras imaginações sobre o que pode ocupar e aparecer nestes mesmos espaços.
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Figura 8 Michael Biberstein, Wall Attractor, 1991. Acrílico s/linho e tecido preto. 292 x 480 cm. Coleção Museo Nacional Centro de
Arte Raina Sofia, Madrid.

A pintura de paisagem, pertence ao campo
privilegiado do “autoconhecimento” (liberto de qualquer
ênfase moral ou evangelizadora). A observação e pintura de
paisagem torna-se num tema da disciplina de pintura, e que
a partir das obras apresentadas pelos autores Românticos,
não pretendem manter eloquência ou rigor visual. As
inquietações dos artistas que abordam questões da natureza
residem na possibilidade de compreender sentimentos e
sensações sobre eles mesmos. Trata-se da criação de
relações entre a linguagem da Natureza e a linguagem de
quem a observa: a este cruzamento de linguagens “o início
do século passado chamou paisagem” Definindo-se a noção
de paisagem através do confronto entre o artista e aquilo que
este observa: da criação de relações entre as linguagens da

Figura 9 Michael Biberstein, T-Attractor, 2000.
Acrílico s/tela, 310 x 275 cm. Coleção Privada,
Portugal.

Natureza e da linguagem de quem a observa (Sardo, 1995,
12).
As paisagens de Biberstein respondem a dois momentos: procuram mostrar uma atmosfera
física, que existe e é observada; e a deambulação sobre superfícies onde os horizontes permitem
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avançar e retroceder (Figura 9). As manchas de tinta e velaturas não permitem o encerramento da
obra, levando o observador “a atravessar os seus limites visuais” levando-o para “zonas imateriais”
(Montólio, 1995, 23).
A obra de Michael Biberstein é, naturalmente, associada a paisagem. Não obstante,
compreenda-se que são apresentadas “Paisagens do Possível” (Montólio, 1995, 23): é assumido este
tema, mas entende-se que existe a sugestão ou ideia de paisagem. Alguns elementos, de facto, trazem
as obras para este campo temático, no entanto, a delineação destas formas não provém de uma
representação fiel da realidade, mas apenas de impressões da mesma (Neumaier, 1995, 32).
As imagens de “determinados fenómenos interiores - como impressões, ideias, pensamentos,
suspeitas, sonhos - relativos ao espaço interior ou exterior” (Neumaier, 1995, 32) são colocadas nos
suportes, através da pintura de atmosferas naturais, por Biberstein. Realça-se ainda a apreensão de
“espaços e estados mentais” como temas das pinturas de Michael Biberstein: o mesmo refere que
estes temas são mais importantes na sua prática artística, que pinturas de meras paisagens (Neumaier,
1995, 32).
A escala foi sempre importante no trabalho de Michael Biberstein: de facto, a escala sempre
permitiu ligar o seu trabalho à experiência de sublime. O autor refere que o sublime se tornou muito
importante para entender como a pintura poderia permitir ou propor a imersão de um espetador.
Delfim Sardo (2018) acrescenta que a partir do início da década de 1990, os títulos dos trabalhos
remetem para a cosmologia: propondo-se um corte com a ideia de representação paisagística “para se
oferecerem enormes campos que são, eles mesmos paisagens. De facto, este procedimento implica
uma proposta ao espectador de se deixar envolver num processo de contemplação que é,
simultaneamente, uma desaceleração temporal, tentando restituir à arte a capacidade de modificar o
espectador pelo exercício do olhar.”.
A exposição Michael Biberstein: X. uma retrospetiva 24 , demonstra a “rara ponte entre a
prática da pintura, a utilização de uma linguagem conceptual herdeira da filosofia analítica, as
questões em torno da paisagem através dos seus processos próprios da pintura, numa perspetiva culta
e dialogantes com a história” (Sardo, 2018). Estes momentos identificam cronologicamente atitudes
e procedimentos (note-se que esta exposição não obedece a padrões cronológicos na organização das
obras nas salas expositivas), num aglomerar de diversas culturas artísticas: ligando narrativas da
História de Arte. De facto, o trabalho de Michael Biberstein permanece ligado à História de Arte, a

24

“Michael Biberstein: X. uma retrospetiva”, Curadoria: Delfim Sardo. Culturgest, Lisboa, Portugal. Mais

informações:

https://www.culturgest.pt/media/filer_public/a3/75/a375f2dc-b0ea-4254-879f-

3f90aeda15cc/michaelbiberstein_jornal_af.pdf (31 Maio de 2019)
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um pensamento modernista, onde a paisagem – de inegável
herança modernista – surge com uma visão reflexiva, mas
também política sobre o mundo. Também inegável é a união
de um universo conceptual a uma abordagem da ordem do
sensível nos ambientes apresentados pelo artista.
Verifica-se que a sua prática pictórica, desenho e
pintura, iniciou-se com procedimentos atentos à leitura do
espaço e ao lugar do observador – influenciado pela filosofia
analítica (Figura 10). Estes procedimentos levam Biberstein a
pensar a pintura na desconstrução dos elementos de um
quadrado. Como já referido é, a partir dos anos 80, que o artista
inicia um trabalho de reflexão sobre a paisagem como “forma
de organização do campo visual” (Sardo, 2018).
Reitera-se que a relação do artista com a paisagem não
pretende representar paisagens reais, mas estabelecer um
campo visual que se afirma como a possibilidade de uma

Figura 10 Vista da exposição Michael
Biberstein: X, 2018, Curadoria: Delfim Sardo.
Culturgest: Lisboa, Portugal. Fotografia de:
DMF

paisagem: as paisagens apresentadas são necessariamente interiores, não correspondendo a qualquer
campo visual exterior. As paisagens às quais Michael Biberstein se dedicou podem ser entendidas
como “a tensão entre empatia que as obras convocam e, simultaneamente, a estranheza e
complexidade do sublime.” (Sardo, 2018).
Michael Biberstein afirma que o importante não são os trabalhos em si (as pinturas
apresentadas), mas o que acontece na mente daquele que observa qualquer coisa, quando o observador
se coloca em determinada posição25 para observar/percecionar arte.

25

Esse lugar/posição, onde se exerce a visão, é definido como X. Este lugar define o título desta exposição.
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2.3. TACITA DEAN
Tacita Dean (1965, Grã-Bretanha) trabalha com inúmeros processos artísticos: a fotografia e vídeo
analógico, o desenho e pintura. Os seus trabalhos começaram por se desenvolver a partir da gravação de vídeo
com uma câmara super 8. Hoje, é com películas de 16mm e 35mm que faz os seus filmes - numa luta pela
sobrevivência do analógico. Abordando técnicas antigas, frágeis e em vias de extinção, Dean cria ilusões,
narrativas e movimentos únicos - aproveitando imagens de coisas, pessoas e lugares. A artista utiliza processos
e abordagens, com a mesma natureza metodológica, também empregados nesta investigação, nomeadamente
a aglomeração de objetos em arquivo, revisitados posteriormente e diversas vezes, e a presença da
possibilidade de experiência sublime promovida em obras que remetem para a alta montanha.

Sem dúvida que a obra da artista é um relato da “consciência do passar do tempo, da memória,
da empatia e da história da compreensão da realidade” onde, através de formatos analógicos, “explora
as dimensões expressivas da luz, do tempo e da matéria” (Martinho, 2019). A artista corta e compõe
as suas histórias, minimalistas e misteriosas, num processo “demorado, (…) delicado e minucioso”
(Martinho, 2019). Na exposição que a autora realiza em Serralves (2019) 26 estão dispostos, no
corredor de uma das salas do museu, dezenas de peças: fotografias, fotogravuras, apontamentos e
pensamentos, que podem ser lidos “como instruções para ver a obra” (Martinho, 2019).

Figura 11 Tacita Dean, The Montafon Letter, 2017, giz s/painel negro, 366 x 732 cm (9 painéis)

26

“Tacita Dean”, Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea, Portugal, 2019, conceito: Tacita

Dean e Marta Moreira de Almeida, coordenação: Paula Fernandes assistida por Isabel Lhano. Retirado de:
https://www.serralves.pt/documentos/exposicoes/2019/1901_Roteiro3_TacitaDean_AF2.pdf (13 de Março
2019)

56

A peça Montafon Letter (2017) (Figura 11), desenho a giz branco sobre superfície negra (tinta
de ardósia), apresenta a paisagem de uma montanha impressionante, que remete para a descrição do
sublime. Enquanto a artista, que se move com muitas dificuldades devido a doença degenerativa,
trabalhou nesta tela, escreveu anotações. De facto, é
possível ver, branco no branco, datas e um nome: a
artista confessa “Quando estava a trabalhar nisto, um
amigo estava a morrer muito rapidamente com um
tumor cerebral, e todos os dias, enquanto ele se
manteve vivo, apontei aqui a data.” (Queirós, 2019)
Montafon Letter desenha uma paisagem de
montanha tão sublime e impressionante como a

Figura 12 Ficha técnica de The Montafon Letter, (2017,
Tacita Dean), na exposição Tacita Dean, Fundação de
Serralves, Museu de Arte Contemporânea, Portugal,
2019. (Detalhe)

história que se nela debruça: o colapso de uma falésia de calcário (Áustria, séc. XVII) que mata mais
de 300 pessoas, no vale de Montafon. Conta a lenda, que se prende com essa mesma história, “que o
padre que abençoava os mortos, foi ele mesmo soterrado por uma segunda avalanche, apenas para ser
milagrosamente desenterrado por uma terceira.”27. De facto, estamos perante uma experiência de
sublime: e, estando a descrição da experiência vivida pelo padre, descrita na ficha técnica da obra
exposta em Serralves (Figura 12) a experiência do observador será redirecionada para esta possível
experiência. Não só a história de Montafon Letter encaminha as obras de Tacita para a possibilidade
de sublime: porque o giz branco é suscetível à possibilidade de mudança, de se apagar, de mudar –
estando os trabalhos sujeitos à efemeridade.

Figura 13 Tacita Dean, Chalk Fall, 2018, 366 x 732 cm, giz sobre tinta de ardósia

Chalk Fall (2018) (Figura 13) retrata também uma história: o colapso de uma falésia de
calcário – fazendo quase um paralelo com a história de Montafon Letter, onde se reflete a queda de
27

Cortesia Gienstone Museum, Potomac, Maryland. Retirado de:

https://www.serralves.pt/documentos/exposicoes/2019/1901_Roteiro3_TacitaDean_AF2.pdf (13 de Março
2019)
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branco sobre branco. Ambos trabalhos retomam a tradição de pintores ingleses de paisagens
(exemplifica-se John Constable e William Turner): o céu, as cordilheiras – suas forças e fissuras, a
vastidão e o ambiente melancólico e sombrio. Também Chalk Fall apresenta uma faceta humana: “na
medida em que as obras estão cobertas de notas manuscritas pela artista que tanto podem ser lidas
como cicatrizes na natureza como enquanto instruções para ver a obra.”28.
A “invenção dos quadros de fundos negros” acontece no trabalho de Dean quando “estava
em contingência”: não pintava sobre telas, apenas sobre papel. Assim sendo, a artista cria uma parede
falsa, perto da qual se encontravam placas negras, decidiu experimentar o giz e “passado uns dias”
foi comprar “um grande pote” de tinta negra pintando essa parede branca de negro (Obrist, 2012, 8687).
O interesse de Tacita Dean sobre o fenómeno da paisagem levou-a a ver o mundo. A artista
estuda a paisagem no seu sentido mais amplo: faz coleções íntimas de objetos naturais encontrados,
desenha uma imagem montanhosa e uma série de cloudscapes em giz sobre ardósia.
O seu filme Antigone (2018) apresenta duas projeções simultâneas gravadas em película de
35mm. O mesmo apresenta a escritora e poeta Anne Carson e o ator Stephan Dillare, numa
combinação de vários lugares, geologias e estações num só suporte (o filme projetado)”.29
O trabalho de Tacita Dean balança-se entre a representação e documentação, entre a
contemplação e o “mero” ato de observar.
A obra A Concordance of Fifty American Clouds (2015) apresenta uma coleção de trabalhos
sobre nuvens, utilizando materiais como spray de giz, lápis branco, guache,… sobre lousas e xistos
de época vitoriana e litografias. O título deste trabalho pretende fazer uma relação Shakespeariana. A
artista descobre a palavra “nuvem” quando limpa o estúdio do seu pai. Fica também encantada ao
perceber a inúmera quantidade de vezes que este conceito aparecia no trabalho do mesmo.

28

Cortesia da artista, Marian Goodman Gallery, Nova York/Paris, e Frith Street Gallery, Londres Retirado de:

https://www.serralves.pt/documentos/exposicoes/2019/1901_Roteiro3_TacitaDean_AF2.pdf (13 de Março
2019)
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Em The Green Ray (2001, 16mm,
Madagáscar) (Figura 14), Tacita Dean
apresenta um filme que demonstra o passar do
tempo

e

a

paciência,

numa

simbiose

emocional: um trabalho que reflete a sua
tentativa de capturar e documentar o último
raio do sol antes de “este morrer”, quando este
se refrata e se “dobra” no horizonte e na água.
Tacita refere que este efeito ótico de raio
verde, a acompanhou durante muito tempo, e
confessa que, neste trabalho, o analógico

Figura 14 Tacita Dean, The Green Ray, 2001, pelicula de filme,
16mm. Duração: 2min. Série instalativa no MOMA: The Sun Quartet

ganha ao digital: de facto, o “raio verde” do eclipse solar apenas fora registado pela câmara analógica
de Dean, enquanto que noutras máquinas digitais “não havia nenhuma evidência deste raio
esverdeado (…) que estava na pelicula, mas tinha falhado no vídeo.” (Obrist, 2012, 97-98).
Hans Ulrich Obrist (2012) apresenta, entrevistas que realiza com Tacita Dean. A artista
coleciona postais e objetos, arquivando-os: “Existe um paradoxo no teu trabalho entre a noção de
perda e a noção de arquivo. Tu tens um arquivo de postais e objetos - e cigarros.” (Obrist, 2012, 8).
De facto, o arquivo que a artista apresenta é referido por si como o coração de todo o seu trabalho.
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2.4. ALBERTO CARNEIRO
Alberto Carneiro (1937-2017, Portugal) transporta para a arte o trabalho no campo. De facto, desde os
anos 70, o escultor constrói um percurso, na sua obra artística, marcado pela singularidade: partindo da
conjugação da arte com a vida.
Todas as obras apresentadas transportam em si a ideia de criação poética autobiográfica. Em criança
o artista partilhava a sua vida com/e na natureza (através de brinquedos que inventava), em adulto refletia sobre
a mesma, através da experiência e criação de peças com matérias da terra (Carneiro, 2013, 57). Alberto
Carneiro apresenta disciplinas fenomenológicas, ligadas a experiência transcendental, semelhantes às
designadas nesta investigação, fomentando uma forte componente fenomenológica de espaço e tempo,
conjugada com a fusão de corpo com árvore (e natureza).

Carneiro explica que a sua obra não possuí qualquer teoria subjacente, ou “predeterminação
de ordem cosmológica ou de princípios afins” (Carneiro, 2013, 61), mas que se desenha e constrói a
partir de um fazer poético, da escultura – sustentando-se na sua experiência de viver com as coisas
da terra (exemplo: no Coronado). Refletindo, inicialmente, sobre o sentido da arte e como a sua
apreensão iria transformar o seu corpo e iniciar a sua poética.

Figura 15 Alberto Carneiro, Uma Floresta para os teus sonhos, 1970. Museu Calouste Gulbenkian:
Coleção Moderna. Fotografia de Paulo Costa

A matéria utilizada na produção extensa de Alberto Carneiro passa por materiais como a
madeira, o ferro e bronze, a pedra, a palha, a terra, a fotografia, etc., e pelo o seu corpo (como natureza
e, consequentemente, objeto de arte). O artista funde-se com a natureza, e a Árvore torna-se o seu
material de eleição. A árvore, que representa a energia da vida, mostra-se símbolo universal: interessa
ao artista que as obras toquem o mais profundo no espectador, que toquem no seu íntimo. A escolha
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de materiais decorre parte da identificação da potencialidade energética da matéria, e da sua eficácia
como mediação (do processo de receção da obra por parte dos espectadores). Há, de facto, uma busca
de simbiose entre um corpo operativo (o do artista) e o meio, a natureza e tudo aquilo que lhe pertence:
esta simbiose é a essência de cada obra oferecida por Alberto Carneiro (Figura 15).
Quando utiliza a fotografia para mostrar as suas intervenções na natureza e paisagens, o autor procura
enviar uma mensagem. “A obra é o registo fotográfico de uma performance na natureza.” (Carneiro,
2013, 67-69).
Os materiais de Carneiro provêm da natureza e é nela que encontram a sua condição como
modelos e exemplos artísticos. Os quatros elementos (ar, fogo, vento e água) constituem um alfabeto
para a obra do artista, que se transforma a partir do corpo do artista, do corpo que pensa e articula.
Este corpo transforma-se noutro com a conjugação e vivência na natureza. (Fernandes, 2013, 23-25).
A sua pesquisa incidiu sobretudo na zona Norte de Portugal e incluiu diversas fases de trabalho:
descritas pelo autor como “prospeção”, “levantamento”, “seleção”, “marcação”, “nominação” e
“posse”. São utilizados vários meios de registo como a escrita, fotografia e desenho (Rosendo, 2013,
45).
De facto, a obra de Alberto Carneiro renuncia o papel de mera representação da natureza,
começando a protagonizar a vida a partir de diferentes conceções da mesma. A sua forma de arte
pressupõe uma nova forma de vida: funde-se “a matéria e o corpo na expressão da relação humana
com a natureza (…) onde a objetualidade escultórica é redefinida por um diferente relacionamento
entre as ações do corpo, as coordenações do espaço e do tempo, transformadas por essas mesmas
ações e condições de perceção sensorial oferecidas ao espectador, numa expressão semântica que
dinamiza o conceito de «instalação» ou de «ambiente»” (Fernandes, 2013, 21). Assim sendo, Alberto
Carneiro, substitui “impulsos conservadores” que fixavam tradições paisagísticas e artísticas, pelo
conceito radical de “ação na natureza”, onde a efemeridade e repetição sustentam a relação do Homem
com o Mundo (Cotter, 2013, 15-16).
“Paisagens em mim
As paisagens aí estão e são os meus olhos e, por eles todo o meu corpo
(…)” (Carneiro, 2013, 79)30
De facto, a paisagem vive e apropria-se de Alberto Carneiro. Na sua obra as metamorfoses
(ou mudanças) do mundo traduzem processos de transformação. Essas transformações relacionam a
matéria e o corpo: a natureza com tudo o que nela revela e na sua capacidade de mudança, na sua
efemeridade; e o corpo como elemento que absorve e apreende a realidade.
30

Carneiro, Alberto. (2013). O meu corpo e a paisagem in Arte Vida/ Vida Arte, Serralves: Porto (p.77-83)

p.79
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A arte ecológica nasce no trabalho de
Carneiro (Figura 16). Existe nela a consciência
“do atrofiamento que os fatores urbanos e
culturais (…) na ausência de uma intimidade
com a natureza” (Carneiro, 2013, 103): assim
sendo, a obra do escultor permite repor noções
ontológicas puras que existem entre o Homem e
a Terra. A arte ecológica pretende regressar à
origem do Homem e do Mundo. Esta ideia de arte
procura, antes de mais, um “aprofundamento do
conhecimento da natureza”: a natureza é
apreendida como um livro aberto, permitindo

Figura 16 Alberto Carneiro, Um campo depois da colheita para
deleite estético do nosso corpo”. In CGAC – Centro Galego de
Arte Contemporânea. Instalação.

reflexões sobre o próprio corpo e o cosmos de Alberto Carneiro.
Na exposição Arte Vida / Vida Arte – Revelações de energias e movimentos da matéria
(Serralves, 2013) 31 (Figura 17), Alberto Carneiro apresenta um conjunto de obras, através da
construção de um dispositivo que convida e envolve o espectador. É criado um “itinerário”, recriandose momentos e percursos, onde as obras da vida do autor são reveladas. Aqui, a arte apresenta-se
como uma experiência sensorial, onde o corpo do espectador é colocado no lugar da natureza
(Fernandes, 2013, 27-29). Nesta exposição são também apresentadas obras inéditas do autor a partir
de elementos naturais: raízes e troncos de laranjeiras, bambus e vides, oliveira; acompanhadas por
elementos artificiais como vidros e espelhos. São lidos textos que flutuam nas paredes do Museu,
realçando a importância das palavras e da energia poética do autor.

Figura 17 Vista da Exposição Alberto Carneiro: Arte Vida / Vida Arte,
Fundação de Serralves, Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal. 2013.
Fotografia de: Nelson Garrido.
31
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https://www.serralves.pt/pt/actividades/alberto-carneiro-arte-vida-vida-arte-revelacoes-de-energias-emovimentos-da-materia/ (16 de Abril 2019)
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2.5. JOÃO QUEIROZ
João Queiroz (1957, Portugal) serve-se de processo metodológicos promotores da experiência da
revisitação através da memória, reportando para questões fenomenológicas, nomeadamente de espaço e tempo,
conjugando experiências e perceções de um corpo, apresentando reconstruções de imagens ligadas à paisagem.

Queiroz desenvolve o tema da paisagem depois da realização de uma residência artística.
Segundo o artista, a paisagem surge como tema principal do seu trabalho, depois de ter sentido “um
apelo” por parte de um espaço inóspito em Feital (Trancoso, Beira-Alta: Portugal). No verão de 1997
e 1998 Queiroz participa nesta residência dedicando-se ao desenho, procurando manifestar a presença
deste local nos trabalhos que elabora. De facto, a partir deste acontecimento que o artista acolhe este
tema considerado tão “genérico” e “saturado de códigos”, abandonando por completo as palavras,
dedicando-se exclusivamente à criação de imagens e de outros fenómenos visuais (Ramos, 2011).
O artista considera central na sua formação artística a sua passagem pelo Museu do Prado –
onde copiou obras clássicas; o desenho esquissado de imagens da televisão; o desenho em campo –
onde utiliza um capacete para limitar o seu campo de visão.
Tal como na obra produzida por Michael
Biberstein, Queiroz é exímio na apresentação de
obras (principalmente na última década) que
parecem pertencer à realidade. De facto, surgem
elementos que são de imediato reconhecíveis
(como riachos, árvores, montanhas, caminhos…)
traduzidas a partir de pinceladas e formas
expressivas, mas que se aproximam de uma
representação anti naturalista quase abstrata
(Figura 18) (Ramos, 2011).

Figura 18 João Queiroz, Sem Título, 2016-2017, óleo s/tela, 86
x 116 cm

Os trabalhos expostos em Obras sobre Papel (Centro Cultural de Vila Flor, 2009), apresentam
um conjunto de pinturas e desenhos sobre papel que trabalham o tema da paisagem (elementos
vegetais, geológicos), e que compuseram um conjunto de aproximações à natureza através da
representação da sua atmosfera. Nas pinturas, as composições são tratadas tradicionalmente, onde a
procura de efeitos cromáticos (cores e formas) induzem a espaços abertos, suscitando e requerendo a
imaginação e curiosidade do espectador; o desenho, monocromático, nasce a partir de gravações de
marcas e linhas na matéria (cera) colocada previamente sobre o papel (Figura 19) (Martins, 2009, 6).
Compreende-se, afirmando-se novamente, a evidente proximidade à natureza: contudo, entende-se
que as imagens apresentadas se afastam de uma apropriação da realidade ou do mundo exterior. Mais
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do que representar uma montanha, ou rio,... o artista pretende pensar as formas da cor, luz, linha,
através da composição – que se mostra dinâmica e profundamente ritmada (Faria, 2009, 13).

Figura 19 João Queiroz, Sem Título, 2017, encáustica e aguarela s/papel, 36 x 50 cm

Enquanto Alberto Carneiro planta, trata – num ato performativo – do seu jardim, o atelier de
João Queiroz é considerado, por Óscar Faria, uma estufa onde “o artista nesse espaço muito particular,
adquiria mesmo alguns dos atributos de um jardineiro” (Faria, 2009, 14). Queiroz recolhe na
paisagem, enquanto espaço de deambulação, elementos que leva para o atelier. A partir do
desprendimento dos espaços onde outrora estivera a recolher informações (desenhos,…) e recorrendo
à memória, o artista cria pinturas a óleo: que não pretendem simular a natureza vista, mas reunir as
experiências vividas (Ramos, 2011).
A partir do trabalho de paleta e de composição, o artista vai desconstruindo a paisagem
(tocando na fronteira com o abstracionismo), separando este tema do campo da figuração que
historicamente pertenceu (Nogueira, s/data). No trabalho de João Queiroz a presença da figura
humana existe quando um espectador observa a obra. O autor considera não ser necessário representar
no suporte a presença do Homem, pois a mesma está subentendida: pretende ainda, que “o espectador
não perca a noção de estar diante uma pintura” (Queiroz, 2009, 104), vivendo todas as dimensões que
as obras possuem, observando as camadas que lhes pertencem. Existe através das obras apresentadas,
um apelo à natureza exterior, a partir da relação entre o corpo do artista, o corpo da natureza e o corpo
da pintura (Queiroz, 2009, 103-107).
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Uma curiosidade acerca do artista é o facto de este andar com um ovo negro de madeira no
bolso. Este exercício – de carregar e tocar no ovo – relaciona-se com a memória: como se de um
processo fenomenológico se tratasse. A paisagem de Queiroz lê-se como pedaços de fragmentos de
memória: a memória que este ovo transporta e a memória da própria memória do autor. De cada vez
que se encontra diante uma paisagem o artista desenha no ovo, com a sua mão gesticulando,
desenhando com o dedo. Quando se encontra no seu atelier, Queiroz retoma o exercício do ovo:
pintando ao mesmo tempo que refaz os movimentos que fez no ovo aquando observação de paisagens.
Este processo é considerado fenomenológico: o tato recupera a memória da paisagem, como um
determinado cheiro retoma memórias em qualquer sujeito.
Jason Martin passa por este mesmo processo fenomenológico – mas sem o ovo. A presença
táctil auxilia a recuperação da memória de uma determinada perceção, as memórias são recuperadas
através do modelar das tintas.
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2.6. FERNANDO PRATS
Fernando Prats (1967, Chile) destaca-se pela utilização de processos metodológicos intrinsecamente
relacionados com a experiência fenomenológica, numa análise mais direta com o espaço e o tempo,
nomeadamente pela reconstrução dos locais para os quais o artista se dirige, onde a conjugação do corpo e
memória do espaço se espelham na construção de imagens.

Prats distingue-se pela sua capacidade pictórica singular: de facto, o artista plástico cria o seu
próprio espaço artístico, assumindo-se solitariamente, aquando sua prática artística. Quando as suas
obras são observadas, apreende-se a intensidade extrema colocada nos seus trabalhos – talvez pelos
negros que surgem marcadamente, a sua convicção nos objetos utilizados e espelhados nas
superfícies: numa proposta de expansão e redefinição das fronteiras com que a pintura (como prática
artística) se define e debate. Prats estabelece uma prática que sobrevive no domínio da performance,
sedimentando-se a partir da cartografia de locais e objetos, apresentando as suas obras - quase sempre
– numa configuração instalativa (Flórez, 2009). O fumo, presente nas suas obras, funciona tanto como
médium como de suporte: o artista chileno desdobra-se, numa “fascinante sedimentação do mundo”
(Flórez, 2009), a partir da combustão, possibilitando a criação e imaginação de novos traços, marcas
e caminhos.
Lucidamente, o artista convoca na sua obra, um maneirismo moderno e a paixão pelo
dripping: sendo apresentado como um
alquimista por Fernando Flórez (2014),
Prats “espalha” fumo pelas superfícies
permitindo, arrojadamente, que coisas
aconteçam sobre esse mesmo fumo. O seu
trabalho é, de facto, uma manifestação
diferente de subjetividade, onde a mão
perde a importância no ato do criar. O
artista atira pedras contra os suportes,
coloca aves a voar sobre o seu trabalho
(ficando os rastos dos seus voos presos no

Figura 20 Fernando Prats, Affatus 27, 2006, sequencia da ação 27,
batidas das asas de pássaro e marcas de diamante s/lona fumada, 130 x
195 cm

suporte), permite a água de encostas lavar o
fumo que pertence ao objeto, até ramos chicoteiam; as fotografias e vídeos do seu processo de
trabalho, revelam ainda que o artista “lambe o fumo negro das superfícies, deixando marcas
enigmáticas e que animais «desenham» labirintos de linhas fascinantes, no terreno fértil de outra
reencarnação da pintura.” (Figura 20) (Flórez, 2014). Fernando Prats procura instrumentos que não
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pertençam “classicamente” a um campo restrito da pintura: assim sendo, o trabalho produzido
pertence ao mundo.

Figura 21 Fernando Prats, Océano Pacífico – Placa de Nazca Antofagasta, 2009. Performance. Fumo, àgua, rocha s/papel. Video
HD-Blue Ray, 1hora aprox. (Detalhe)

Em projetos como as Expedições e Ações
em Nazca (Peru) é observado o carácter altamente
performativo do artista e da natureza. Em Océano
Pacífico – Placa de Nazca Antofagasta32 (Figura 21
e Figura 22) é apresentado um conjunto de trabalhos
“sismográficos” que cartografam e mapeiam o local
marítimo escolhido pelo artista: inicialmente, placas
negras são colocadas a diferentes alturas numa
encosta: o vento empurra-as contra a encosta – Prats
regista marcas do vento, através do encosto de

Figura 22 Fernando Prats, Océano Pacífico – Placa de Nazca
Antofagasta, 2009. Performance. Fumo, àgua, rocha s/papel.
Video HD-Blue Ray, 1hora aprox. (Detalhe)

alguns suportes previamente preparados contra a parede rochosa; seguidamente, decalques das
formações rochosas são retirados para novos papéis, onde marcas e textur as das mesmas ficam
desenhadas nos suportes – o artista utiliza a cabeça, mãos e ombros para pressionar as folhas negras
contra as concavidades rochosas; novamente, a presença do mar, que neste momento se desenvolve

32

Ver vídeo em: http://www.fernandoprats.cl/actions/20 (consultado a: 22 Abril de 2019)
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contra as rochas, lava o negro do papel – marcas dos salpicos de água e ondas lavam e desenham no
papel que o artista segura; o suporte é colocado na areia, perto da rebentação do mar, o mesmo leva
o papel – o suporte enrola, desenrola e flutua como um tronco que flutua no oceano, sendo depois
recolhido pelo artista; finalmente, Prats coloca os trabalhos nas encostas, iniciando a cartografia deste
espaço, esperando que as ondas do mar desenhem nos trabalhos – estes suportes são colocados a
diferentes alturas. No final desta performance, todos os suportes utilizados pelo artista são ordenados
no areal.
Acción lineas de Nazca33 (Figura 23) apresenta um conjunto de três filmes: no que se encontra
do lado esquerdo é apresentada ao espectador uma filmagem do local onde o artista se encontra –
porém, apenas o nome da obra possibilita o entendimento do mesmo; no filme central, o artista
encontra-se no meio da filmagem – concentrando em si todo o peso compositivo da obra – a mexer
em pedras de grafite que se encontram no local; na filmagem que se encontra do lado direito é
oferecido ao espectador um detalhe de Prats a lavar, desenhar e marcar o pó da pedra de grafite nas
suas mãos – aqui não são as mãos que desenham, mas as pedras de grafite.
De facto, a obra de Fernando Prats reflete a
recriação da natureza: o artista concilia o registo de
caminhos, convoca o invisível e apresenta imagens
daquilo que existe, mas que continua em segredo.
Utilizando sismógrafos, marcas e rastos, fotografia
e vídeo, Prats regista diferentes realidades em
suportes esfumados: desde o voo de pássaros, o jato
de geysers, minas até á rebentação de ondas em
penhascos. É na relação ortodoxa de pintura entre a

Figura 23 Fernando Prats, Acción lineas de Nazca, 2013.
Performance. Video HD-Blue Ray. (Detalhe)

escolha de instrumentos e o acontecimento do acaso, que o trabalho de Fernando Prats se desenvolve.
O seu trabalho – que se formaliza em conjunto de ações – mostra o tempo, espaço e objetos que lhos
pertencem, condensa histórias, marcando a passagem do tempo com “ritmos naturais”34.

33

Ver vídeo em: http://www.fernandoprats.cl/actions/62 (consultado a: 22 Abril de 2019)

34

S.A. (s/data). “Fernando Prats”, Galeria Joan Prats. http://www.galeriajoanprats.com/fernando-prats/ (22

Abril de 2019)
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2.7. JAMES TURRELL
James Turrell (1943, Estados Unidos da América) destaca-se, tal como Fernando Prats anteriormente
referido, por uma prática pictórica singular: o artista desenvolve a sua carreira artística, há mais de 50 anos, no
estudo e trabalho direto com a luz e o espaço, criando peças que convidam o espectador a questionar os limites
da perceção humana. Turrell, ávido piloto, considera o céu o seu estúdio, médio e suporte, e estuda psicologia
da perceção humana – trazendo ambas para o campo artístico. Turrell utiliza processos metodológicos similares
aos descritos nesta investigação, remetendo para o natural e ficcional, onde a construção das obras conjuga
elementos aparentemente naturais, mas que, no entanto, foram condicionados a partir de intervenções (ou
recriações) por parte do artista.

O mesmo parte de conceções “não tradicionais” da pintura, tornando a pintura abstrata ainda
mais recetiva a outras oportunidades: de facto, Turrell transforma a luz como o seu médio formal
principal, tal como as perceções humanas. De facto, Turrell pertence a uma geração de artistas
americanos (anos 60) que rompeu com tradições, rejeitando práticas como a pintura e escultura.
Assim sendo, Turrell escolhe processos como performance, land art ou vídeo, sendo a luz o objeto
de estudo: “forjando um tipo de arte imaterial que pretende ser uma experiência sensorial…”
colocando sempre em causa a perceção que o espectador tem da realidade (Gomes, 2013)
Turrell cita frequentemente o texto “A
Caverna” de Platão: introduzindo a noção de que
o ser humano vive na sua própria criação de
perceção – limitando as suas sensações e normas
culturais. Os seus Skyspaces, espaços fechados
com claraboias, obrigam o espectador a observar
o céu.
Skyspaces (1986-presente) (Figura 24 e
Figura 25) são “quartos”, com claraboias, que
convidam o espectador a observar o céu. Estes 89
locais, criados até ao presente, encontram-se em
diferentes partes do mundo e são as obras
instalativas mais conhecidas do autor. Estes sitespecific são considerados, por James Turrell,
diferentes paisagens possíveis: “eu respondo para
aquilo que o céu é: tens céus marítimos, céus
desertos, e tens céus no alto deserto. Eu estou a
fazer algo nos Alpes – e lá, tens um azul gélido

Figura 24 e Figura 25 James Turrel, Skyspace-Lech, 2015-2017,
Suíça.

que acontece no inverno, cujo é quase um azul
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que podes cortar em cubos.” (Turrell, s.d.). Os espaços skyspaces de Turrell, podem ser desenhados
de raiz, ou serem criados em arquiteturas pré-existentes. As aberturas para o céu podem ser circulares
ou quadradas.
Roden Carter (1977-presente) (Figura 26 e Figura 27) é a obra de vida de Turrell: inicia o seu
processo de construção nos anos 70, e não tendo data prevista para a sua conclusão. Roden Carter
congrega em si conceitos que pertencem ao site-specific, instalação e sobretudo land art. Esta obra
massiva, tem o seu coração num vulcão desativado no Arizona: Turrell tem desenvolvido, na sua
cratera, um conjunto vasto de quartos/divisões, túneis, plataformas,.. A área que envolve este vulcão,
paisagem que se situa entre o Grand Canyon e o Deserto Pintado, foi encontrada e comprada pelo
artista em 1974, depois de meses de procura (em aviação). Turrell abre quartos, janelas e pontos que
mostram o céu, permitindo que os mesmos sejam iluminados. Esta obra, que pretende realçar
experiências emocionais e espirituais humanas, inspira-se em locais como Machu Picchu, (pirâmides
do) Egipto, (templos de) Yucatan. É também considerada um espaço privilegiado para a observação
de luz, tempo e espaço. De facto, Turrell aproxima-se mais de espaços incas antigos, do que de
conceções modernas: tanto pela procura da iluminação e observação celestial durante o dia, como
pela observação solar, de planetas e estrelas durante a noite.
Roden Crater é uma forma de contemplação de luz, aliada à paisagem; o expoente máximo
da obra de James Turrell – e a obra da sua vida; uma monumental land art que funciona como um
observatório de eventos celestiais e terrestres. “Construído para durar os próximos séculos, Roden
Crater liga o físico ao efémero, o objectivo ou subjetivo, numa transformativa experiência
sensorial.”35
As obras de James Turrell desafiam os limites artísticos, abrem os limites da pintura abstrata
– através de “pinturas” lumínicas projetadas, onde Turrell utiliza a luz pura, substituindo os pincéis;
e questionam a perceção humana e a noção da existência do mundo e seus fenómenos.

Figura 26 e Figura 27 James Turrel, Roden Crater, 1977-, Arizona, Estados Unidos da América

35

S.A. (2019) Roden Center: About. in http://rodencrater.com/about/ (23 de Abril 2019)
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3. ENQUADRAMENTO PRÁTICO

Na terceira parte da Dissertação descreve-se o desenvolvimento da componente prática da
investigação em pintura: os conceitos explanados no primeiro capítulo são desvendados a partir do
pensar e do fazer pintura. Explicar-se-ão também as técnicas (por exemplo, a utilização de fotografias
instantâneas) e as opções práticas pictóricas escolhidas (como seja o uso de médios como acrílico e
óleo).
Este Projeto parte do fascínio sentido pela paisagem alpina, visitada pela primeira vez em
Marco de 2018. Nesse mesmo mês é também proposta a participação na exposição 8-20; 8-23 (2018,
FBAUP, Porto), que pretende mostrar o início de um Projeto no âmbito de Mestrado. Nesse sentido,
em espaço atelier, é criado um conjunto de objetos recorrendo-se às memórias guardadas das
incursões então recentes – remetendo para a ideia de montanha e céu, tentando explanar os
sentimentos vividos aquando da deambulação nos Alpes (inicialmente na parte austríaca e alemã̃ e,
posteriormente, na parte suíça).
Depois da realização desta exposição, novos objetos começaram a ser criados e pensados, na
procura de diferentes estudos e práticas pictóricas (tanto de médium como suporte) e,
simultaneamente, são desvendados conceitos/temas que pertencem ao projeto. Contudo, a ideia de
perceção dos espaços visitados surge da experiência serendipista e do acaso, e resulta da procura de
elementos naturais para a criação de imagens para a exposição referida. Mas ela emerge
essencialmente da procura de algo que fosse uma paisagem, mas que não pertencesse a uma realidade
observável e que originasse num estudo mais aprofundado da temática da paisagem, do corpo e do
autorreferencial.
Nesta Dissertação, explana-se Paisagem e Natureza, devendo destacar-se que o interesse não
é pintar paisagens naturalistas ou que representem a realidade como ela é, mas antes colocar em
prática a revisitação de lugares através do recurso à memória, evocando elementos que parecem
pertencer à paisagem e suas atmosferas, embora não se limitando a mera reprodução visual. Foca-se
a atenção em viagens alpinas, decorridas na Áustria, Alemanha e Suíça, “fotografando-se”
mentalmente esse percurso. Mas para além dos passeios terrestres, são também alvo de interesse o
céu e o cume dos Alpes e Pirinéus em momentos de viagem (de avião) entre Portugal e Alemanha,
“perpetuando” imagens que ficam registadas em fotografias instantâneas.
O pensamento guarda a impressão e perceção das observações que ocorrem durante a viagem,
marcando a passagem do tempo. O corpo, que deambula, apropria-se do mundo e, mais tarde,
devolve-o. Um corpo que vê, toca, movimenta e guarda. Assim, movimento-me, viajo e percorro o
tempo. O olhar eleva-se: os olhos, enquanto operadores da visão (e por consequência da memória),
72

abrem e fecham, acordam e adormecem, retém a imagem, deixando-se abraçar pelo céu. Com a ajuda
das mãos e do corpo, os olhos observam a linha do horizonte, esbatendo-a, a partir das imagens que
criam. Ambos, olhos e corpo, percecionam e memorizam paisagens, que vão ser recordadas mais
tarde. As imagens deixam-se abraçar pelo céu. A pintura mostra, conforme conceitos de MerleauPonty (1992, 19) “a sequência natural” de movimento enquanto "maturação de uma visão”.
Esta Dissertação parte da experiência da serendipidade, considerada uma metodologia de
trabalho, através da compreensão da descoberta de coisas agradáveis a partir do acaso. Este conceito
aparece na observação e deambulação, em que a crença do olhar se une à memória de percursos
alpinos e à observação empírica dos locais visitados num determinado espaço-tempo, experiências
seguidas de reflexões através de imagens criadas, reconstruídas a partir de memórias. A revisitação
dos lugares, depois da reflexão, permitiu reviver experiências sublimes e perceber o que mudou (tanto
física como espiritualmente, porque em cada nova incursão aos Alpes, algo se altera no corpo que
perceciona).
O espaço e tempo evocam a noção de paisagem dentro de um corpo: após diversas incursões
na paisagem dos Alpes em diferentes alturas dos anos 2018 e 2019, as paisagens são pensadas
inúmeras vezes. Aquando do desenvolvimento prático e teórico do Projeto fora do contexto da
paisagem alpina (no regresso a Portugal, ...), o corpo invoca o passado e o presente. A memória, e
posteriormente outros recursos, permite reviver esses momentos. Para além do desfasamento espáciotemporal é apercebida a passagem de um tempo também sobre as pinturas: que as partículas de pó́
que flutuam no ar deitam-se entre as velaturas de acrílico e óleo das pinturas. Desta forma, as
afinidades electivas 36 (ou seja, aquilo que une, ontologicamente, o corpo que viaja ao Mundo),
permitem entender as relações entre objeto (pensamento e objetos criados para este Projeto), o tempo
e o sujeito (que perceciona, cria, reflete).
Os pequenos objetos criados em vários contextos (Atelier, numa residência artística e em
estadias na Alemanha) são reunidos num Atlas, que cartografa fragmentos de memórias, ao mesmo
tempo que se fazem estudos de relações cromáticas e compositivas. Posteriormente, são criadas
pinturas que matizam a deambulação e estudo in loco dos Alpes e do céu (de facto, as Altas
Cordilheiras desdobram-se e crescem vertiginosamente até às nuvens), com pinturas de memória
sobre os mesmos.

36

As afinidades, no seguimento do pensamento de Goethe, são o plano de relações potenciadas pela união da

imaginação e do entendimento (daquilo que já se conhece e/ou já se sabe): produzindo novos conhecimentos.
in Didi- Huberman, G. (2013) Atlas ou a Gaia Ciência inquieta: o olho da História, 3. Lisboa: KKYM/Escola
de Arquitectura (Imago). Pp: 138
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O Atlas (de Memórias) é apresentado no decorrer da exposição Decurso: Pensamento sobre
Pintura (Fórum Cultural da Maia, 2019, Portugal) (Figura 65, página 107) simultaneamente em dois
formatos: o de livro37, pensado num formato horizontal; e de forma expositiva, em formato vertical.
No primeiro (livro), são reunidas imagens das pinturas criadas, explanadas as cores (através de índices
e numerações), tendo-se optado por uma capa dura e azul escura: não só porque o azul é, de facto,
uma cor ligante entre todas as imagens, já que reflete o céu nos cumes gelados, mas porque é
considerado uma cor tradicional em Enciclopédias. No formato vertical, organizou-se o pensamento
prático em “tábuas”38: as diferentes pinturas são dispostas nas paredes brancas do espaço expositivo.
Há, neste formato, a hipótese de fazer novas ligações e percecionar diferentes reflexões: entende-se
que cabe às diferentes pinturas a possibilidade de reordenação, possibilitando-se novas leituras ao
observador.
Assim sendo, o estudo da obra de George Didi-Huberman mostra-se pertinente: a partir dela,
reflete-se sobre a definição de Atlas, aceitando-se a ideia de múltiplo –assimilando-se, deste modo,
novos conceitos e conhecimentos. O Atlas realizado permite organizar objetos – e pensamentos – de
formas inesgotáveis. Ele transforma-se num instrumento de recolha de motivações para o
desenvolvimento deste Projeto, e o meu corpo transforma-se num objeto de estudo autorreflexivo.

37

Entende-se que as definições oferecidas por Didi-Huberman sobre um Atlas não obrigam à criação de um

livro. Contudo, por motivos práticos, procedeu-se, no âmbito deste Projeto, à reunião das pinturas realizadas
através de um formato de livro.
38

Uma proposta de Didi-Huberman.
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3.1.MÉTODOS
DESENVOLVIMENTO DO ENQUADRAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO
DO PROJETO
No seguimento dos capítulos precedentes, reflete-se agora sobre a implicação prática dos
conceitos anteriormente explanados. A partir das principais questões colocadas ao longo deste projeto
analisam-se esses conceitos anteriores através da criação, construção ou produção e apresentação de
objetos no âmbito do trabalho desenvolvido.
Como já foi referido, este Projeto centra-se na deambulação na paisagem, a partir de incursões
realizadas em paisagens alpinas, recordando-se elementos que lhes pertencem: atmosfera, neve,
glaciares (considerados por Georg Simmel como “não-históricos” pois a mudança, em qualquer
estação sazonal, não existe) e das viagens de avião entre Portugal e Alemanha. Todos eles são
pensados através de objetos‒fragmentos (imagens de pequeno formato polaroids e pinturas),
evocando janelas abertas para a leitura de memórias obtidas nestes locais. Através da (re)visitação
dos Alpes, pretende-se fugir a uma leitura “óbvia” do tema da paisagem, recorrendo-se aos elementos
anteriormente referidos, esperando que “se usufrua” daquilo que foi observado. De facto, a memória
retém aquilo que foi percecionado e experimentado nas montanhas: os glaciares gelados nos cumes e
sem vida, a imponência das formas e as cores que pertencem a esta paisagem celestial.
A natureza manifesta-se e existe entre aquilo que se pensa que é natureza e aquilo que é visto
dela (Cauquelin, 2015, 91-92). A paisagem existe porque existe natureza, e é considerada uma
construção porque descreve um espaço composto por vários elementos. No entanto, uma imagem
criada sobre a paisagem pode ser considerada um fragmento (dessa mesma paisagem). Um fragmento
delimitado, que mostra apenas aquilo que foi importante reter na memória e que funciona como uma
janela para o que é visto e retido. Assim sendo, aquando da realização das pinturas em espaço Atelier,
as mesmas funcionam como janelas de/e para fragmentos de memórias que propõem uma leitura que
provoca a imaginação, fomentando a criação de imagens que tentam explicar as experiências vividas
nas incursões – ultrapassando, deste modo, aquilo que é observado na paisagem.
As obras e reflexões realizadas no desenvolvimento deste projeto justificam-se pela crença
(desprovida de qualquer sentido religioso): esta nasce numa total aceitação do olhar da memória, do
olhar que retém uma ação/experiência passada. Ela prende-se com momentos experimentados e
vividos em percursos alpinos (Crans-Montana, Plain du Morte, Suíça; Bodensee, Áustria/Alemanha;
Plansee, Tirol, Áustria) e as viagens até esses locais. As paisagens observadas constroem e convocam
conceitos ambivalentes sobre o meu corpo e o meu reflexo. Assim sendo, pratica-se a revisitação de
lugares, evocando elementos que parecem pertencer a paisagens e suas atmosferas. O corpo guarda a
impressão e perceção das observações que ocorrem durante as viagens – tanto nas incursões, como
nos voos entre Portugal e Alemanha.
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O primeiro momento da observação dos Alpes, que advém de um acaso, provocou em 2018 o
início da realização das obras apresentadas. O processo de serendipidade ocorre posteriormente,
quando o desenvolvimento deste Projeto levou a uma reflexão sobre as incursões alpinas. Percebe-se
que os estímulos naturais dos locais não são imediatamente reconhecidos e procura-se uma
experiência transformadora. Há, inerente a este processo de serendipidade, a busca do “antes” das
incursões alpinas, do tempo de observação nos Alpes, e daquilo que se transforma depois.
Didi-Huberman (2013, 21) defende que a experiência do ver/observar não deverá ser encarada
como uma prática banal, mas antes um exercício profundo e de crença ‒ que se encara como uma
experiência sobre a verdade “superlativa e invocativa”, “etérea” (= divino, sublime) “e autoritária” ‒
resultando como uma “vitória obsessiva” da linguagem do olhar e do ver. Aquele que crê, “verá
sempre outra coisa para além daquilo que vê”: por esta razão, neste Projeto, para além de uma
realidade fragmentada, que nasce da observação de locais e da memória dos mesmos, persiste-se na
deambulação e no viver neste estado de viagem e contemplação, vendo sempre mais do que aquilo
que se viu.
Para Claude Lefort, numa reflexão sobre o trabalho de Maurice Marleau-Ponty, ver é um
movimento operado através dos olhos, que é mais completo e complexo que o mero olhar39. Aquilo
que é observado, nesta definição será mais do que simplesmente ver, permite a evocação, dentro de
um corpo, nomeadamente de paisagens que são observadas e refletidas num percurso, numa
determinada viagem, num determinado espaço de tempo. Este Trabalho de Projeto, e particularmente,
esta Dissertação procura apresentar a reflexão sobre colocar em prática a revisitação de lugares
através do recurso à memória, evocando elementos que parecem pertencer à paisagem e suas
atmosferas, embora não se limitando a mera reprodução visual. Pretende evidenciar como o
pensamento e o corpo guardam impressão e perceção das observações e experiências que ocorrem
durante a viagem, marcando a passagem do tempo. O corpo, que deambula, apropria-se do mundo,
um corpo que vê, toca, movimenta e guarda e, mais tarde, devolve-o.
Assim, movimento-me, viajo e percorro espaço e tempo. Os olhos e o corpo memorizam
paisagens, que vão ser recordadas mais tarde. As imagens deixam-se abraçar pelo céu.
Entende-se assim que se tenha elaborado mais tarde, em espaço atelier, uma cronologia de
viagem e fixação do tempo. Sempre que uma pintura é realizada, o tempo é reinventado e um
fragmento de memória estudado e fixado num suporte físico. O transporte de tempo e espaço, que

39

Note-se que para Claude Lefort, refletindo sobre o trabalho de Marleau-Ponty, ver é um movimento operado

através dos olhos, que é mais completo e complexo que o mero olhar. - Merleau-Ponty, M. (1992). O olho e o
espírito, 10ª Edição, Lisboa: Vega, p. 7
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parece anulado pelo “congelamento” de formas em quadros e médium, é estudado em todas as etapas:
a deslocação a locais inóspitos (que pressupõe um estudo cartográfico antes das caminhadas), o seu
registo em fotografias instantâneas, a deslocação até ao atelier, a reflexão de memórias do que foi
observado e, a apresentação e apreensão do espectador. A passagem do tempo transforma a viagem
no espaço e no lugar da memória. O pó nas pinturas conta uma história - a do tempo, com a
acumulação de fenómenos que vão acontecendo, não só da viagem que é pintada, mas da viagem que
as pinturas sofrem enquanto secam. A acumulação do tempo, entre as velaturas de acrílico e óleo. O
pó, fixado nas pinturas, funciona como uma marca: a marca do vento e do tempo (Didi-Huberman,
2014, 9-10).
A paisagem estabelece uma relação emocional com o céu, não só pelas cores (que em alguns
dias se mostraram mais saturadas, em outros mais amenizadas, em outros ainda mais quentes ou mais
frias), ou pela forma com que as nuvens surgem - que quase abraçam o espectador que vê as pinturas
aguarelas e o adormecem -, mas porque o céu é um espelho: um espelho da água, mas também um
espelho de fases emocionais. Por isso, é uma paisagem que me reflete. Um corpo que vê, toca,
movimenta e guarda.

- A cartografia da paisagem interior
O meu cosmos surge com a acumulação de objetos do Atlas. Este nasce com a acumulação de
objetos, imagens, pinturas e fragmentos de memórias, textos, livros. Uma cartografia de coisas que
fazem sentido, que se estabelecem e relacionam, que mostram como se constrói o meu mundo. Esta
acumulação é separada, colocada em diferentes “caixas” que se organizam e se reorganizam. As
diferentes relações entre estas separações (o que pertence ao céu/ar, terreno/terra, água/oceano) fazem
surgir uma paisagem. São criados mapas de relações, em constante mutação, sugerida pela
volatilidade da água e do céu, quase como se de uma miragem se tratasse. Cria-se assim, e justificase, a minha perceção das paisagens fragmentadas de memórias.
O Atlas transforma-se num instrumento de recolha de motivações, conhecimentos e de não
saberes. A pintura, neste Projeto, abraça estes diferentes objetos, e organiza-os e reorganiza-os, e,
dentro da lógica oferecida por Didi-Huberman (2013) sobre um Atlas, potencia novos conhecimentos
sobre o eu, o mundo e aquilo que é recordo do mesmo. Daí que neste Projeto se possam ver
“afinidades electivas” tal como são definidas por Goethe, que se referem à estrutura ontológica que
une o Homem ao Mundo e ao seu Mistério - e que, perante o mesmo, deixa (quase como condição
humana irrevogável) uma brecha entre o conhecimento, o reconhecimento e o não saber (DidiHuberman, 2013, 138). Por esta razão, o Atlas cartográfico propõe, de forma muito ambiciosa, criar
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planos de inteligibilidade (= compreensão) capazes de operar através de diferentes conceitos (céu,
água e terra), mapeando um mundo fragmentado de paisagens sobre memórias. As imagens pintadas
funcionam como uma superação das memórias recolhidas durante as viagens realizadas. Por tudo
isto, o Atlas deve ser entendido como um instrumento de recolha, mas também de criação de novas
imagens, sustentando a sua argumentação em Didi-Huberman e Goethe. As imagens pintadas têm o
intuito de convocar, recorrendo à imaginação, inúmeras possibilidades de ordem, organizações e
interligações, produzindo novas realidades.
O processo de trabalho representa uma recuperação de memórias de locais onde estive,
recriando-as. O atelier surge como um laboratório, capaz de inventar, aproveitando o tempo, o gesto
e as imagens. As pinturas são uma representação do meu estado mental, e nessa medida, o Projeto
concentra-se na possível libertação de linguagens. Assim, o atelier surge como potencial espaço
libertador, mas provido de um certo mecanismo laboratorial, já que nele sou capaz de inventar,
reinventar. As imagens multiplicam-se, convidando e convocando o pensamento sobre memórias.
Os elementos recolhidos para a construção deste Atlas e que operam num mapeamento de
afinidades pretendem refletir uma paisagem que mostra o “eu interior”. As imagens funcionam a
partir da perceção que tenho sobre o mundo e o espaço que me rodeia: a água cai do céu; o céu
espelha-se no mar; o céu é “roubado” e tornado íntimo, para depois ser devolvido com um novo olhar;
o pó pertence às pinturas.
O céu está representado quase sempre por nuvens, que na sua maioria estão com uma
composição em V. Uma composição que abraça e adormece. O aumento da escala, não permite (nem
deve ter a função de) mostrar a resolução dos fragmentos da memória: apenas pretende envolver o
espectador.
As pinturas atmosféricas do céu, que unem a grisalha (cinzento) e o pó, mostram a reunião de
ínfimas partículas coloridas, que não apresentam nada de estável, definido, mas antes mostram a
neutralidade das cores e um vento, um movimento que passou pelas imagens e nelas criou uma
descoloração. Um movimento que abriu um rasgo nas cores colocadas no suporte. Porque os céus são
compreendidos como o espelho de quem os pinta. O céu e as nuvens são os elementos que aparecem
mais frequentemente nas imagens criadas: de facto, o céu encontra-se acima dos alpes e, no fim das
incursões levadas a cabo, quando se perde a noção de profundidade40, o céu é o único elemento que
permite ter noção do espaço onde o corpo se encontra; as nuvens, porque durante o voo, a vista dos
cumes é frequentemente ocultada por nuvens.

40

Ver página 39-40. Capítulo 1.4. Os Alpes de Georg Simmel.
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CATÁLOGO
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CATÁLOGO

Figura 28 Vista da exposição: Decurso: Pensamento sobre Pintura (Fórum Cultural da Maia, 2019, Portugal)

81

Figura 29 Sem Título, 2018, acrílico s/BFK Rives 300gr, 15 x 10 cm

Figura 30 Sem Título, 2018, acrílico s/BFK Rives 300gr, 12 x 10 cm
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Figura 31 Estudo do anoitecer, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr 19 x 14 cm

Figura 32 Estudo do amanhecer, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr, 25,5 x 21,5 cm
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Figura 33 1+6, 10, 1+6, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr, 14,4 x 16 cm

Figura 34 Água 15, 2018, acrílico s/papel Fabriano 285gr 12 x 12,5 cm
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Figura 35 Água 15, 2018, acrílico s/papel Fabriano 285gr, 12 x 12,5 cm

Figura 36 Água 4+9, 15, 2018, acrílico s/papel Fabriano 285gr, 15 x 17 cm
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Figura 37 1+9, 10, 2, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr, 14 x 12 cm

Figura 38 1+5, 10, 1, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr, 14 x 12 cm
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Figura 39 7+9, 10, 3, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr, 14 x 9,5 cm

Figura 40 2+5, 10+1, 1, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr, 13,4 x 10,3 cm
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Figura 41 1+6, 11+1, 3+9, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr, 12 x 8,8 cm
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Figura 42 Vista da exposição: Decurso: Pensamento sobre Pintura (Fórum
Cultural da Maia, 2019, Portugal)
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Figura 43 Sem título, 2019, óleo s/papel Figueira 300gr, 22,5 x 26,5 cm

Figura 44 Sem título, 2019, óleo s/papel Figueira 300gr, 21,2 x 20,6 cm
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Figura 45 Sem título, 2019, óleo s/papel Figueira 300gr, 16,2 x 18,5 cm

Figura 46 Sem título, 2019, óleo s/papel Figueira 300gr, 14 x 9,8 cm
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Figura 47 Sem título, 2019, óleo s/papel Figueira 300gr, 11,9 x 11 cm

Figura 48 Sem título, 2019, óleo s/papel Figueira 300gr, 19,8 x 13,9 cm
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Figura 49 Sem título, 2019, óleo s/papel Figueira 300gr, 16,2 x 13,3 cm
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Figura 50 Sem título, 2018, acrílico s/lona, 24 x 23 cm

Figura 51 Sem título, 2018, acrílico s/algodão, 24,5 x 23 cm
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Figura 52 Sem título, 2018, acrílico s/algodão, 18,5 x 22,5 cm

Figura 53 Sem título, 2018, acrílico s/lona, 29,8 x 29,5 cm
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Figura 54 Sem título, 2018, acrílico s/lona, 30 x 30 cm

Figura 55 Sem título, 2019, óleo s/pano cru, 29 x 29,5 cm
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Figura 56 Sem título, 2019, óleo s/pano cru, 25 x 28 cm

Figura 57 Sem título, 2019, acrílico s/pano cru, 21,5 x 30,7 cm
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Figura 58 Céu, 2018, acrílico s/papel Arches 300gr, 70 x 50 cm

98

Figura 59 Azul, 2019, acrílico s/papel BFK Rives 300gr, 70 x 90 cm

Figura 60 Azul, 2019, acrílico s/papel BFK Rives 300gr, 70 x 90 cm
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Figura 61 48º 18’N 7º31’E, Aminona, 2019, óleo s/lona sobre contraplacado, 120,6 x 146 x 2,5 cm
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Figura 62 48º 18’N 7º 31’E, Aminona, Crans-montana, Suíça, 2019, óleo s/pano cru s/ contraplacado, 86,8 x 113,5 x 1,7 cm
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Figura 63 47º 28’10 N 10º 48’20 E, Plansee, Tirol, Áustria, 2019, óleo s/lona sobre mdf, 98 x 122,5 x 2,5 cm
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Figura 64 41º 9’0’’N 8º 36’37’’O Porto, Portugal, 2019, óleo s/pano cru sobre mdf, 89 x 114,5 x 1,5 cm
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Figura 65 41º 9’0’’N 8º 36’37’’O Porto, Portugal, 2019, óleo s/pano cru sobre mdf, 89 x 114,5 x 1,5 cm
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Figura 66 ATLAS, 2018-2019, Livro, madeira e metal, 36 x 61 x 39,7 cm in Decurso: Pensamento sobre Pintura (Fórum Cultural da
Maia, 2019, Portugal)
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Figura 67 Atlas: A crença na viagem etérea, na experiência da observação, 2018-2019, livro, encadernação manual
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Figura 68 e Figura 69 Construção de viagens, 25 de Outubro de 2018 a 8 de Fevereiro de 2019 (Detalhe), 77 fotografias
instantâneas, 8,5 x 5,4 cm (cada peça) in Decurso: Pensamento sobre Pintura (Fórum Cultural da Maia, 2019, Portugal)
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CONCLUSÃO

Pretendeu-se, ao longo deste texto, refletir sobre a relação entre sujeito (corpo) e mundo
(paisagem), na sequência de uma experiência pessoal vivida durante uma primeira incursão aos Alpes.
Considerada, então, pela imagem percecionada, como descritiva de uma experiência sublime. Não se
tratou somente de uma experiência estética, mas também de uma experiência da revelação: o objeto
observado (os Alpes) apresentou-se como uma impossibilidade de ser caracterizado
independentemente da experiência do corpo, numa conjugação entre espaço físico, espaço temporal
e corpo. Foram então colocadas em prática metodologias de revisitação ao espaço eleito, acreditandose que esta permitia voltar a sentir estados emocionais associados à experiência sublime. Entende-se
assim que se tenha levado a cabo uma investigação teórico-prática centrada na questão da paisagem,
enquanto temática pictórica, e na perceção humana sobre o mundo, explanando-se outros elementos
que se consideraram pertinentes para a compreensão da problemática.
O projeto desenvolvido iniciou-se com a análise e reflexão relativamente a conceitos e
elementos associados ao género pictórico ‘paisagem’ durante o processo de criação artística,
apresentando-se alguns autores e artistas que têm feito abordagens diversas a este tema. Entendeu-se
que inicialmente a paisagem, palavra e noção, se instalou no panorama artístico associado à
transcrição exata da Natureza. A partir do século XX, a abordagem ao tema da paisagem, nas artes
em geral, e na pintura em particular, alterou-se, na medida em que passou a responder ao que cada
autor e artista dele pretendia absorver. Um dos motivos mais óbvios para a utilização da paisagem
como tema artístico prende-se com a proximidade que cada artista tem com este referente visual. Uma
outra razão reside no facto de ela permitir mostrar conceitos mentais sobre narrativas e percursos,
bem como percecionar, relacionar e comparar a noção de tempo e de espaço.
Para a melhor compreensão da relação entre paisagem e sujeito, tornou-se necessário refletir
sobre questões que analisam espaço e tempo, através do estudo da perceção. Com base em MerleauPonty, explanou-se a ideia de que o corpo (sujeito) que participa na experiência da viagem (ou
incursão) se mostra capaz de reter uma ação passada (perceção e pensamento), invocando a existência
ou a materialização do tempo, traduzida na noção de passado, presente e futuro. Assim sendo, a
experiência fenomenológica da passagem do tempo, sentida por um sujeito, conduz à realização de
uma cronologia espácio-temporal, que permite o acesso à realidade e conhecimento sobre o mundo.
Os fenómenos são experiências sentidas por cada sujeito, que lhe permitem conhecer, compreender e
relacionar o mundo onde vive e os seus conhecimentos, através de perceções e sensações. Para
Husserl, fenómenos e sujeito são transcendentais, pois os primeiros provocam alguma mudança
naquele que sente. Já Kant apresenta uma configuração transcendental de espaço e tempo,
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considerando que ambos são noções contínuas, isto é, que não cessam e que a sua identificação é
realizada apenas através de processos diretos ou comparativos.
Para exemplificar o ato empírico da perceção, importou pensar sobre a experiência do sublime,
como um estado emocional de um sujeito que reflete sobre a sua existência. Esta reflexão é feita
através de acontecimentos e experiências que ultrapassam aquele que sente, considerando-se o
sublime um ato empírico que convoca simultaneamente o medo e prazer.
Se, por um lado, a investigação que foi levada a cabo se prendeu com a tentativa de organizar
(a partir da realização de um atlas de memória) as experiências vividas nas incursões alpinas, através
de uma leitura racional, por outro, entendeu-se que o carácter emocional da experiência do sublime,
explicada por Burke, também seria objeto de estudo deste projeto. De facto, a experiência invisível e
transcendental, percecionada durante as incursões, é revisitada em diversos momentos: na preparação
das mesmas, no momento da viagem, e durante a criação de objetos já fora do espaço alpino.
De acordo com Domingos Loureiro, o sublime associa-se à noção de constrangimento,
convocando eventos traumáticos que provocam dor no íntimo de um sujeito, tais como o horror, o
medo, o pavor, mas que ao mesmo tempo, o deixem deslumbrado e cativado. Com Burke
compreende-se que o fim da dor não é entendido como gerador de prazer, tal como a cessação de
prazer não se aproxima de uma dor positiva: neste sentido, a ausência de um não origina o outro.
Quando o prazer acaba, o sujeito volta para o estado de indiferença, em que maioritariamente se
encontra, pressupondo-se assim, pouca deliberação por parte do mesmo. Burke propõe então uma
leitura sobre a imaginação, uma vez que a mente do homem se mostra possuidora de um poder
criativo, embora incapaz de produzir algo novo. A imaginação é considerada por Burke, a forma mais
completa de percecionar dor e prazer.
A distinção entre belo e sublime permite compreender aquilo que pertence a cada termo. Em
Crítica da Faculdade do Juízo, Kant começa por distinguir os dois conceitos através da noção de
forma. A experiência do sublime mostra-se um prazer negativo, já que o indivíduo tanto repele o
objeto como se sente atraído por ele, notando-se que aquele não está preparado para ela; o sublime
revela-se numa natureza caótica e informe, pelo que não é possível ter uma representação exata ou
adequada deste ato empírico. Kant atribui o fenómeno que origina o sublime à natureza (montanhas,
mar,...) embora a experiência seja produzida internamente por um individuo, num determinado espaço
e num determinado tempo.
A investigação teórica realizada prosseguiu com o auxílio do texto Die Alpen de Georg
Simmel, que remete para as relações entre vida e forma. Compreende-se, por um lado, a noção de
impressão enquanto categoria estética e visual, e a experiência de sublime por aquele que realiza
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incursões aos Alpes, por outro. As formas e as escalas alpinas constituem uma unidade inseparável
da impressão estética e entende-se que aquilo que é apreendido in loco das paisagens observadas é
alterado quando transferido para a obra de arte. Não é exigido que numa obra de arte se repita a
impressão dos Alpes, mas que transmita a essência do objeto. A importância da escala reside na
particularidade e diferença que existe na formação alpina: de facto, as montanhas carregam nelas algo
inquieto e acidental, sendo muito difícil compreender as suas formas. No entanto, existe a hipótese
de serem “dominadas”: quando se dá esse domínio, os Alpes são desfrutados na mesma massividade
e opulência com que se apresentam na Natureza. Se a inacessibilidade destes espaços alpinos provoca
o desaparecimento da impressão estética, ela também suscita o nascimento da impressão mítica e
simbólica: por essa razão, os Alpes são considerados objetos transcendentais e celestiais, isto é,
pertencem ao supra-terreno pois, com exceção do céu, nada está acima deles.
A paisagem alpina é ‘não-histórica’: de facto, as estações sazonais não alteram a sua imagem,
e o destino humano desaparece. Quando um viajante vai à alta cordilheira, perdendo noção de
profundidade, torna-se capaz de experimentar o sublime: ao subir uma montanha, perde-se o sentido
da base e da paisagem baixa (onde ainda há́ vegetação e sinais de vida). Entende-se deste modo que
o sublime não se deve ao tamanho do objeto observado, mas à inexistência de vida num glaciar. Ou
seja, a força da paisagem alpina reside na unidade estética.
Finalizou-se a primeira parte do presente texto com a referência ao Atlas ou a Gaia Ciência
Inquieta, obra em que George Didi-Huberman reflete sobre a definição de Atlas. A opção de nos
debruçarmos sobre a ideia de um atlas reside na forma que decidimos utilizar para organização do
pensamento prático deste projeto, ou seja, a forma de dispor o conhecimento percecionado após a
realização de incursões aos Alpes.
Como refere Didi-Huberman, não se deve confundir um Atlas com um livro, pois o seu
objetivo é o de eliminar qualquer limitação imposta ao conhecimento. Pelo contrário, é um objeto que
introduz a hibridez na sua conceção: o múltiplo, ou a diversidade, potencia novas relações e
conhecimentos através de diferentes formas de colocação e organização. Assim se entende que um
atlas, cujo princípio deve ser regido pela imaginação, se transforme numa ferramenta de criação e
renovação, identificando pensamentos e acontecimentos.
De forma a ilustrar o pensamento anteriormente desenvolvido, no segundo capítulo procurouse fazer um enquadramento teórico-prático, apresentando-se alguns artistas contemporâneos
seleccionados. Em comum, têm o facto de todos trabalharem em consonância com a Natureza, sendo
que a sua escolha se deveu a questões de foro formal e conceptual. Assim, analisou-se o conceito de
sublime e de infinito artificial, através das fotografias apresentadas por Fernando Maselli,
considerando-se as incursões realizadas por este artista como um ato performativo. Também James
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Turrell e Fernando Prats utilizam a performance no seu trabalho, mostrando práticas pictóricas
desprendidas da pintura tradicional. Concretamente, Turrell propõe a observação de céus, através da
criação de espaços com aberturas para o espaço celestial. O terceiro artista selecionado foi Michael
Biberstein, cujo trabalho responde a questões ligadas com a fenomenologia até à década de 80,
relacionando-se posteriormente esse assunto com a introspeção. De facto, os seus trabalhos
paisagistas, que respondem à proposta de impressão de Simmel, mostram a massividade presente na
Natureza, e refletem uma procura interior sobre o estado emocional do artista. Tacita Dean perscruta
a memória e estuda a impressão estética do sublime através da opulência das obras pintadas de grande
escala, tal como Biberstein: de alguma forma, esta artista embebe os trabalhos que apresenta de
experiências de sublime, oferecendo-as depois aos observadores. A noção de memória apresenta-se
tanto em trabalhos de Fernando Prats, como de João Queiroz, já que ambos fixam os locais onde
estiveram, o primeiro retendo impressões, o segundo através da leitura e memorização de sensações.
Finalmente, Alberto Carneiro carrega em si arte ecológica, de um corpo que memoriza e é́ natureza.
No que respeita ao presente projecto, não se pretendeu pintar paisagens naturalistas ou que
representassem a realidade como ela é, mas antes colocar em prática a revisitação, através da
memória, de locais observados, evocando elementos que parecem pertencer à paisagem e suas
atmosferas. Focou-se a atenção nas incursões levadas a cabo nos Alpes (Suíça, Alemanha e Áustria)
e nas viagens de avião (decorridas entre Portugal e Alemanha) onde se observa o céu e o cume dos
Alpes e Pirinéus. A memória guardou a perceção e impressão das observações que ocorreram nesses
momentos, marcando a passagem do tempo num corpo que sente. Quando um corpo se movimenta
nesses locais, os olhos – enquanto operadores da visão e da memória – retêm as paisagens observadas.
Valorizou-se ainda a experiência da serendipidade, considerada uma metodologia de trabalho:
compreende-se a descoberta de coisas agradáveis a partir do acaso. A serendipidade surgiu na
observação e deambulação, aliada ao olhar que crê̂ e se une à memória de percursos, e desenvolveuse na observação empírica dos Alpes. A revisitação, através de incursões ou da memória, permitiu
reviver ou obter novas experiências sublimes. De facto, percorrer e visitar locais onde se esteve –
tanto fisicamente, como recorrendo à memória – propiciou a existência de um ato serenditipico: a
experiência e a descoberta de ações fundamentadas neste conceito só́ existem se um corpo estiver à
procura de algo. Os locais, que são pensados e revisitados inúmeras vezes, evocam a noção de
paisagem dentro de um corpo. Considerados elementos não-históricos por Simmel, os Alpes foram
revisitados, observando-se sempre a presença de objetos que não se alteram (gelo ou as formas
pontiagudas dos cumes). Os objetos artísticos, criados em vários contextos, seguindo as sugestões de
Didi-Huberman, foram reunidos num Atlas.
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As obras e reflexões realizadas no decorrer deste projeto justificam-se pela crença de um olhar
que retém e perceciona uma experiência e ação passadas. Este olhar prende-se com momentos
empíricos vividos em percursos alpinos (Crans-Montana, Plain du Morte, Plansee, por exemplo) e
nas viagens até esses locais. Reitere-se que as paisagens observadas constroem e convocam
pensamentos introspetivos: o corpo revê̂-se na paisagem que observa, e projeta nas obras criadas uma
paisagem interior, fazendo-se a cartografia de uma paisagem “antropomórfica”. A acumulação de
objetos para a possibilidade de um atlas – fotografias instantâneas, pinturas, leituras e reflexões –
criam um cosmos pessoal. O Atlas é considerado um instrumento de recolha de motivações e
perceções pessoais. Assim sendo, a pintura, neste projeto, abraça diferentes objetos, organizando-os
dentro da lógica de um Atlas.
Ao longo do projeto, o foco e invocação da paisagem surge como tema para criação de
imagens. No entanto, os objetos criados oferecem ao espectador um conforto visual, pois são
evocadas atmosferas reconhecidas. De facto, eles permitem criar narrativas mentais sobre percursos,
percecionando-se diferentes espaços e tempos. Ressalta o caracter efémero, aberto e capaz de
impulsionar novas procuras e descobertas sobre as afinidades da anamnese: não se pretendeu chegar
a conclusões definitivas, mas provocar a criação de novas imagens e leituras sobre os conceitos
explanados no primeiro capítulo desta dissertação.
Esta investigação pretendeu criar planos de inteligibilidade capazes de operar através de
diferentes conceitos, mapeando incursões e memórias de percursos alpinos. O ato empírico da
observação não é considerado um exercício banal, mas antes um exercício profundo e de crença
(despojada de qualquer sentido religioso), onde a experiência sobre a paisagem se mostra etérea e
sublime.
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Introdução
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Maria Luzia Almeida Cunha de Alegre e Silva

2. Tabela: segunda
tabela cromática.
designação das
tintas de óleo.
(esquerda e direita,
margem inferior)
cores utilizadas
em papel Figueira
300gr, tecidos 100%
algodão.
Janeiro-, 2019

permite distinguir a imagem do suporte (criando
uma diferença mínima, que traduz a ideia de impressão e de relevo); e porque se permite outro
tempo de secagem.
De facto, aquando utilização de tintas
acrílicas com mais pastosidade, notou-se o
encobrimento das primeiras velaturas cromáticas aplicadas. Realça-se ainda, a absorção da
tinta por parte do suporte, que se mostra menor
quando utilizada a tinta a óleo, como se
comprovará posteriormente nesta análise de
metodologias.
Tabela 2.

COR

MARCA

OPACIDADE/TRANSPARÊNCIA PIGMENTO

Permanent

Winsor&Newton

Transparente

502 – PV19

Permanent

Winsor&Newton

Transparente

502 – PV19

Rose

Art.

Flesh Tint

Winsor&Newton

Opaco

257 – PW6,

Rose

PW5,

PY2,

PV19
Alizarin

Van Gogh

Transparente

326 – PR83

Winsor&Newton

Opaco

138 – PG7,

Crimson
Cerulean
Blue Hue
Cobalt Blue

PB15
Van Gogh

Cobalt Blue Van Gogh

Semi-opaco

511 – PB29

Semi-transparente

512 – PB29

(Ultram.)
Ultramarine

Van Gogh

Transparente

504 – PB29

Prussian

Winsor&Newton

Transparente

538 – PB27

Blue

INTRODUÇÃO

Na fase mais recente deste Projeto, utilizou-se o óleo como medium preferido. As
imagens acrílicas produzidas até então foram a
base de estudo, entendendo-se as cores que nelas
surgem. No entanto, as cores utilizadas são
diferentes das acrílicas.
Verificou-se a necessidade da utilização de tintas
de óleo devido à sua capacidade plástica: primeiro, porque elas possibilitam velaturas e impastos
simultaneamente, permitindo a observação das
primeiras camadas; o brilho (das tintas de óleo)

COR

MARCA

OPACIDADE/TRANSPARÊNCIA PIGMENTO

Titanium

Van Gogh

Opaco

White

105 – PW6,
PW4

(Safflower
oil)
Zinc White Van Gogh

Semi-opaco

104 – PW4

Semi-transparente

722 – PY3

Opaco

346 – PY3

Semi-opaco

268 – PY3,

(Safflower
oil)
Winsor

Winsor&Newton

Lemon

Art.

Lemon

Winsor&Newton

Yellow Hue
Azo Yellow Van Gogh
Light
Yellow

PY74, PW6
Van Gogh

Opaco

227 – PY42

Azorot Hell

Van Gogh

Semi-opaco

312 – PO34

Cadmium

Van Gogh

Opaco

303 – PR108

Van Gogh

Opaco

314 – PR108

Ochre

Red Light
Cadmium
Red
Medium

tabela 2

Neste anexo analisam-se as metodologias utilizadas no
desenvolvimento prático deste projeto. O estudo formal (criação
de imagens) mostrou-se sempre prioritário na procura da resolução
das questões que motivam este percurso. O atelier tornou-se o
local de revelações sobre mim e sobre aquilo que o trabalho produzido necessitava. Não obstante, novamente se realça a importância das diversas revisitações que potenciaram o desenvolvimento
do trabalho de investigação proposto neste Projeto: verifica-se a
alteração das imagens criadas após a visita e revisita dos espaços
alpinos. A perceção daquilo que é observado altera-se de cada vez
que os espaços são revisitados, existindo a necessidade constante
de mudanças cromáticas e compositivas. Assim sendo, os objetos
apresentados são pensados de acordo com a primeira visita aos
Alpes e as sucessivas revisitas (mentais e físicas) nos anos de 2018
e 2019.
São ainda aprofundadas questões pictóricas que estudam
problemas pictóricos, de preparação e utilização de suportes. Os
procedimentos utilizados (o pensamento “do fazer”) são definidos
“religiosamente”, após diversas experiências.
Como anteriormente referido, os procedimentos foram,
após diversas experimentações, definidos e seguidos, sem qualquer
alteração. Fórmulas preparatórias de suportes e de cores foram
registadas. Inerente aos procedimentos formais, foi considerado o
estudo conceptual para o desenvolvimento deste Projeto.
Recorde-se também, que a criação de objetos-imagens para
a criação de um Atlas é a ideia primária seguida para o desenvolver deste Projeto. De facto, o momento da viagem potenciou toda a
prática formal desenvolvida. As primeiras pinturas foram realizadas a partir de uma primeira visita aos Alpes, de uma (primeira)
impressão obtida aquando do momento de viagem. Percebeu-se
que interessava registar, posteriormente, o momento de viagem:
não terrestre, mas enquanto se voa sobre os cumes (bávaros, suíços
e Pirinéus). Recorre-se então á prática da fotografia instantânea,
que passou a registar todas as viagens.

=

1+6, 10, 1+6 (2), 2018
acrílico s/papel
Arches 300gr, 14,4 x
16 cm

De todas as vezes que as paisagens são revisitadas, novas
impressões são tidas, novos registos e observações são feitas:
verifica-se a efemeridade dos elementos que pertencem aos Alpes
(a neve, a mesma a transformar-se em cascatas e rios, os diferentes
caminhos percorridos, os azuis gelados dos cumes a esverdearem).
A maioria das polaroids criadas prende-se, contudo, com o
momento do voo: pretendem-se registar a fusão das nuvens com os
Alpes, das nuvens com a terra, das nuvens com o mar, abrindo-se a
investigação pictórica a outros momentos – que não só de
observação direta e frontal, e de atelier – e a outras perspetivas.
Desta maneira, foi sendo criado um reportório de imagens
instantâneas que permitem a revisitação dos momentos de voo,
não se limitando o Projeto apenas às viagens terrestres (incursões
realizadas).
No desenvolvimento formal, foram escolhidos papéis de
acordo com as suas características, potenciando a utilização de
tintas acrílicas e óleos; também os tecidos foram preparados para a
utilização de tintas de óleo. Em ambos os suportes foram
colocadas velaturas finas e transparentes, permitindo-se a
construção das imagens abstratas sobre a perceção de viagem e as
impressões obtidas em momentos celestiais durante incursões e
voos alpinos. Nas pinturas apresentadas, são sempre criadas
margens que remetem para a noção de fragmento e de polaroid.

1º
1+6

1+6 (2)
3º

10
2º

COR
Yellow
Hansa

MARCA
Light Liquitex
Prof.
H.Body
Cadmium
Liquitex
Yellow Medium Prof.
Hue
H.Body
Turner’s Yellow Liquitex
Prof.
H.Body
Raw Siena
Liquitex
Prof.
H.Body
Medium
Liquitex
Magenta
Prof.
H.Body
Cadmium Red Liquitex
Medium Hue
Prof.
H.Body
Crimson
Daler
Rowney –
System 3
Quinacridone
Liquitex
Crimson
Prof.
H.Body
Pyrrole Crimson Liquitex
Prof.
H.Body
Primary Cyan
Golden Art.

OPACIDADE/TRANSPARÊNCIA PIGMENTO
Transparente
411 – PY13

Cerulean Blue

Liquitex
Prof.
H.Body
Cobalt Blue
Liquitex
Prof.
H.Body
Ultramarine
Liquitex
Blue
(Green Prof.
Shade)
H.Body
Phthalocyanine Liquitex
Blue
(Red Prof.
Shade)
H.Body
Prussian Blue Daler
IMIT
Rowney –
System 3
tabela 1

Semi-transparente

Semi-transparente

830 – P97,
PY83 HR 70,
PW6
730 - PY3,
PY42

Opaco

330 - PBr7

Opaco

500 – PR122,
PW6

Opaco

151 – PR170,
PY97

-

513 – PR122,
PR5

Transparente

110 – PV19

Opaco

326 - PR264

Semi-opaco
Opaco

#1500-2
PB15:4, PW6
164 – PB36

Opaco

170 – PB28

Transparente

380 – PB29

Transparente

314 – PB15:6

-

134 – PB29,
PB15, PBk7

3. pantone de
tintas acrílicas
(secundárias e terciárias), Setembro
2018
acrílico s/papel
Fabriano Rosapina
295gr, 23,5 x 23,3 cm

COR

O aspeto formal deste Projeto prende-se
com o estudo de paleta. Mostra-se importante,
aquando desenvolvimento das imagens, perceber
que cores fazem sentido na recriação das paisagens fragmentadas de memórias.
Nos primeiros estudos sobre papel
Fabriano 200gr e 295gr, iniciados em Fevereiro
de 2018, foi percebida a importância da utilização
de apenas três cores: o vermelho, o azul e o
amarelo. Assim sendo, foram catalogados
diferentes espetros cromáticos das mesmas –
utilizando apenas tinta acrílica. estudos cromáticos realizados quais as tonalidades mais
importantes.
Realçam-se as cores apresentadas na Tabela 1 e
Figura 1 (próxima página).

1. Tabela: primeira
tabela cromática.
designação das
tintas acrílicas.
(esquerda)
cores utilizadas em
papeis Fabriano
Rosapina 200gr e
295gr, Arches Satinado 300gr .
Fevereiro 2018 Janeiro 2019
1. pantone
tintas acrílicas
(próx. pág.)
acrílico s/papel
Fabriano Rosapina
295gr, Agosto 2018

1. pantone de tintas acrílicas, Agosto 2018
acrílico s/papel para aguarela Winsor&Newton 25% algodão, 295gr, 25 x 33,5 cm

2. pantone de tintas acrílicas (secundárias e terciárias), Setembro 2018
acrílico s/papel Fabriano Rosapina 295gr, 22,5 x 50 cm

Entendeu-se também que a utilização de
tintas aguarelas não se mostrava a melhor para a
realização das pinturas. Assim sendo, diluíram-se
as cores acrílicas em água, que foram, nesta fase
inicial do projeto, aplicadas em três camadas
distintas de cores primárias – velaturas, sendo que
a sua ordem nunca é alterada: primeiramente uma
camada vermelha, de uma azul e, por fim, de uma
camada amarela; as cores foram utilizadas puras,
como estão conservadas nos tubos, sem haver
misturas das mesmas. Desta forma, diferentes
efeitos cromáticos surgiram através da sobreposição das velaturas e, percebeu-se que quando
os três tons eram igualmente aplicados (mesma quantidade de pigmento e diluição em cada
camada) era obtida uma mancha acinzentada. Foi
também, a partir deste método, que se tornou
possível criar os espetros cromáticos presentes
nas atmosferas vistas durante as visitas aos
espaços alpinos.
Porém, quando esta mesma técnica acrílica foi aplicada sobre tela industrial, verificou-se
que as diferentes gradações cromáticas desapareceram e que a cor azul se sobrepôs sempre às
outras. Continuou-se, até Setembro de 2018, o
estudo sobre diferentes papéis, como será mais
adiante explanado. Verificou-se a necessidade,
posteriormente, de introduzir novos pigmentos
no catálogo criado especificamente para a pintura
de atmosferas de céus e montanhas. Entendeu-se
que não é adicionando novos tons de vermelho,
azul e amarelo, que se acrescentaria o que se sente
necessário para o desenvolvimento do Projeto.

Decidiu-se misturar (2 e 3, próximas páginas)
estas “novas” cores secundárias e terciárias (agora
introduzidas na paleta), existindo sempre o cuidado de sobrepor, nas velaturas, cores que tenham
pigmentos misturados comuns. Assim sendo,
por uma questão de organização, as cores foram
enumeradas, e utilizadas de acordo com essa
numeração. Caso as cores secundárias e terciárias
utilizadas não tivessen uma cor base em comum,
o risco de pinturas “sujas” e menos atmosféricas
era potenciado, o que de facto, não era pretendido.
Também nesta “segunda fase” de
utilização da tinta acrílica, constatou-se que, ao
misturar, na diluição da cor com água, uma quantidade (equilibrada em relação água e pigmento)
de médium Glazing Medium (Fluid Medium,
Liquitext Professional, gama F) as cores
se apresentavam mais limpas e saturadas.
Descobriu-se, também, que as velaturas que
contêm este Glaze, assemelham-se a filtros (quase
vidros) coloridos. Ao misturar-se este médio em
cada camada cromática, um relevo é criado em
relação ao papel, ao contrário do que acontecia
anteriormente, em que as camadas se fundiam
com a textura do papel.
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FORMATO
Uma vez que as fotografias instantâneas
(ou polaroid) se revelam importantes para este
estudo, optou-se pela utilização de formatos que
para elas remetessem. As fotografias instantâneas
registam momentos de viagem realizadas entre
Outubro 2018 e Janeiro 2019, principalmente
viagens de avião, mas também de outros espaços
visitados. Para além de fixar memórias estas
imagens – como já referido, o trabalho prende-se
com o estudo da anamnese - constituem como que
janelas de pequeno formato, de um determinado
momento (4, próxima página).
No entanto, no decorrer do Projeto, as fotografias
não são revisitadas e funcionam como um objeto
artístico, em vez de serem ferramentas que potenciam a criação de imagens.
Em todas as pinturas realizadas, independentemente do suporte ou médio, opta-se pela
presença de uma moldura branca/sem tinta. A
mesma remete, para além de um formato/moldura
polaroid, para a necessidade de limitar os espaços,
funcionando como janela para a observação da
memória, realçando a noção de fragmento. De
facto, o propósito destas imagens é a pintura de
fragmentos de memórias, pois entende-se que
nenhuma memória estudada se revela completa,
ou sem alterações da realidade percecionada.
O que se guarda na memória é a impressão obtida
da observação de um objeto/elemento/paisagem.

Maria Luzia Almeida Cunha de Alegre e Silva

4. Construção
de viagens, 25 de
Outubro de 2018 a 9
de Fevereiro de 2019
// 77 fotografias
instantâneas, 8,5 x
5,4 cm (cada peça)
Vista da exposição
“Decurso: Pensamento sobre a
Pintura”, Fórum da
Maia – Galeria 4,
Fevereiro 2019

SUPORTES

8. Atelier

Como já foi referido, o suporte inicialmente utilizado neste projeto foi o papel:
diferentes marcas, gramagens, formas de
prensa, material compositivo foram tidos em
conta. Utilizam-se sempre, sobre os diferentes
papéis testados, trinchas e pincéis macios e a mesma quantidade de cor e diluição.
Verificou-se que os papéis de composição 100%
algodão – normalmente utilizados para impressão
manual – são os que melhor resultam para a
obtenção do objetivo final. De facto, mostram-se
capazes de absorver as velaturas e seus pigmentos.
Conclui-se que alguns papéis mostram-se
incapazes de corresponder ao pretendido: o papel
Gerstaeckar 300gr, não suporta a quantidade de
água impregnada, desfazendo-se ou manchando;
devido ao relevo do papel Winsor&Newton para
aguarela (25% algodão, textura grossa) e Dalwer
300gr, a imagem pretendida perde importância,
perdendo-se na textura das folhas; papéis com
gramagens inferiores como Fabriano rosapina
200gr,  apesar da sua composição 100% natural,
não possui corpo suficiente para suportar a água,
sem provocar alterações na imagem durante a
secagem da tinta no suporte.
Selecionam-se os papéis Arches 300gr
(100% algodão), Fabriano Rosapina 295gr (100%
algodão) e BFK Rives 300gr (100% algodão) para
os trabalhos realizados neste projeto (5. próxima
página).

Papel BFK Rives, 300gr

Papel Arches, 300gr

Papel Figueira (p/ óleo), 300gr

5.

Porém, há a necessidade de ampliar as
imagens criadas. Apesar do suporte até então
experimentado corresponder pictóricamente a
todas as expectativas, a intenção de aumentar a
escala fica limitada aos tamanhos standard dos
papéis utilizados, e a utilização de velaturas
aquosas deixa de funcionar devido aos tempos
de secagem da tinta sobre os papéis de maiores
dimensões. Assim sendo, elabora-se um estudo
prático sobre suportes têxteis e sua respetiva
preparação.

7. Preparação de suportes (página anterior e presente)

5. papéis
(esquerda)
diferentes texturas,
gramagens,
composições
utilizados em testes.

Inicialmente, os estudos são feitos a
pensar somente na utilização de tintas acrílicas.
Porém, como referido anteriormente, as mesmas
deixam de responder às questões teórico-práticas
deste estudo, não sendo compatíveis com todos os
suportes necessários.  Percebe-se que os papéis,
anteriormente explanados, funcionam aquando
utilização de tintas acrílicas; contudo, as telas
industriais já não: a cor azul domina os quadros
todos. Assim sendo, optou-se por mudar suporte
e médium: o suporte passa a ser lona ou pano
cru, 100% algodão (preparado manualmente) e os
papéis até então selecionado.
A preparação dos têxteis mostra-se
complexa e desafiadora: de facto, a procura da
preparação correta do suporte foi demorada. Pretende-se preparar os diferentes tecidos testados de
forma a torná-los o mais parecidos possível com
a textura e absorção do papel, compreendendo
sempre as diferenças entre ambos os materiais.
São experimentados diferentes panos crus, 100%
algodão. Entende-se que para a obtenção da
preparação desejada, absorvente e lisa (sem textura) o tecido terá de ser de gramagem/tecelagem
fina. Assim sendo, excluem-se os tecidos de elevada textura (pano cru de gramagem mais grossa,
6. próxima página). Contudo, não são excluídas as
pinturas de pequeno formato, independentemente
da textura do tecido: considera-se que a mesma
não terá influência em pequenos formatos; porém,
em formatos médios a textura causa demasiado
ruído visual.

TÍTULOS

Lona: trama fechada, textura forte, 100% algodão

Pano cru: trama aberta; pouca textura, 100% algodão

Algodão: trama fechada; pouca e plástica textura,
100%algodão

6.

Os nomes dos quadros/imagens pintadas a
óleo são atribuídos depois das viagens feitas. Ao
contrário dos trabalhos em papel, cujos nomes são
determinados por três fatores: a cor/códigos que
são utilizados, a hora/altura do dia para o qual as
imagens oferecidas remetem para, ou agrupados
em séries, aquando pintura in loco (como o caso
da Residência artística realizada em Vila Nova de
Cerveira, ou numa estadia longa em Munique); os
trabalhos a óleo permitem arquivar as reflexões e
estudos efectuados: pretendendo-se cartografar e
mapear os locais visitados. Assim sendo, depois
de viagens a Alemanha, Suíça, Áustria e Portugal,
foram realizados – em espaço laboratorial – objetos que definem pontos geográficos visitados.
Série A: Aminona e Crans-Montana, Suíça (48º
18’N 7º 31’ E);
Série B: Plansee, Tirol-Áustria (47º 28’10N 10º
48’20E);
Série C: Porto, Portugal (41º 9’0’’N 8º 36’37’’O);
Série D:  Munique, Alemanha (48º 8’N 11º 8’E);

Não obstante, todos os tecidos são preparados da mesma forma: no bastidor, o tecido
é preparado com cola branca (3 a 5 camadas),
impermeabilizando-o; seguidamente, retirado do
bastidor, o tecido é virado ao contrário,
colocando-se a superfície preparada com a cola
contra uma placa de mdf ou contraplacado; na
parte que não foi preparada com cola, e que agora
se encontra à superfície, são colocadas 2 a 3 camadas de gesso acrílico (Gesso Universal Tallens);
por fim, aplica-se tinta de parede aquosa branca
(diluída em água), até a textura do tecido ser
completamente anulada. Em ambas as fases são
utilizadas trinchas de pelo suave.
Foram também realizadas pinturas sobre
papel (Papel Figueira 300gr) em óleo, para o estudo prévio das pinturas sobre os diferentes tecidos.

6. tecidos
(esquerda)
tecidos 100%
algodão: lona e pano
cru. utilizados em
diferentes testes.

TAMANHOS
Os tamanhos dos objetos apresentados
são determinados pelos seguintes fatores: ligação
à possibilidade da criação um Atlas (pensando-o
como um espaço horizontal, mesa; ou em tábuas
de organização, como um puzzle de imagens), do
uso da polaroid e da relação entre pintor e espectador e sua a observação/reação sobre a obra.
Os papéis em “mini” formatos funcionam
como estudos cromáticos (note-se que em todos
aparece o “código” da paleta criada no âmbito deste estudo), como conjuntos de diferentes
séries; este formato permite uma construção em
formato Atlas: num contexto expositivo, numa organização tipo puzzle, permitindo inúmeras hipóteses de montagens e remontagens; e na criação
de um livro: onde são aglomeradas dezenas de
estudos de pinturas.
No pequeno e médio formato, são estudadas as reações da tinta e tempos de secagem
dos papéis, que são diferentes dos formatos até
então testados; estuda-se também a passagem de
suportes: o têxtil pede, inevitavelmente, pelas
características do suporte, uma escala de maior
formato.
Nas telas finais, a óleo, verificou-se que
um formato compreendido entre 89cm por 120cm
é capaz de mostrar carácter intimista, convidando
o espectador a aproximar-se do objeto exposto,
vendo os seus detalhes, como a afastar-se para
observar a atmosfera oferecida.
Entende-se que objetos de grande formato
não fariam sentido: porque obrigam o espectador

a uma observação afastada, perdendo-se o
carácter íntimo das obras, como também as
gradações cromáticas e texturas obtidas através da
utilização de tintas a óleo.
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10. Caderno 2018/2019

Maria Luzia Almeida Cunha de Alegre e Silva

20.

21.

19. céu, 2018,
acrílico s/papel
Arches 300gr, 70 x
50 cm

20 e 21. azul, 2019,
acrílico s/papel BFK
Rives 300gr, 70 x 90
cm (cada)

19.

18.

15. sem título, 2019,
óleo s/papel Figueira
300gr, 14 x 9,8 cm
16. sem título, 2019,
óleo s/papel Figueira
300gr, 16,2 x 18,5 cm
17. sem título, 2019, 18. sem título, 2019,
óleo s/papel Figueira óleo s/papel Figueira
300gr, 19,8 x 13,9 cm
300gr, 11,9 x 11 cm

15.

16.

17.

13.

14.

12. estudo do
anoitecer, 2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 19 x
14 cm

13. sem título, 2019,
óleo s/papel Figueira
300gr, 22,5 x 26,5
cm

14. sem título, 2019,
óleo s/papel Figueira
300gr, 21,2 x 20,6
cm

12.

9.

10.

7. 1+6, 10, 1+6, 2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 14,4 x
16 cm
8. 2+5 10+1, 3+9,
2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 9,2 x
8,9 cm

11.

9. 2+5 10+1, 3+9,
2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 9,2 x
8,9 cm
10. 2+5 10+1, 2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 9,2 x
8,9 cm

11. 1+6, 11+1, 2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 12 x
8,9 cm

7.

8.

6.

5. estudo do
amanhecer, 2018,
acrílico s/papel
Arches 300gr, 25,5 x
21,5 cm
6. 2+5, 10+1, 2, 2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 11,9 x
10 cm
Atlas, 2018-2019, impressão a jato s/papel Munken 200gr e 190gr amarelo, encadernação manual

ATLAS CATÁLOGO

5.

Vista da exposição
“Decurso: Pensamento sobre a
Pintura”, Fórum da
Maia – Galeria 4,
Fevereiro 2019

CATÁLOGO

2.

2.

3.

4.

1. sem título, 2018,
acrílico s/BFK Rives
300gr, 15 x 10 cm
2. sem título, 2018,
acrílico s/BFK Rives
300gr, 12 x 10 cm
3. 2+5, 10+1, 2, 2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 13 x
10 cm

4. 1+9, 10, 3, 2018
acrílico s/papel
Arches 300gr 19 x
14 cm

Livro 1

Livro 2

Livro 3
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1
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25 de Outubro de 2018 a 9 de Fevereiro de 2019

77 fotografias instantâneas Instaxmini 8, 8,5 x 5,4 cm (cada)

3

4

4
5

CONSTRUÇÃO DE VIAGENS, 2018-2019
Maria Luzia Almeida Cunha de Alegre e Silva

1 25 de Outubro de 2018, 16:25- 18:17. Porto - Memmingen. Lugar: 33E
2 10 de Novembro de 2018, 16:25- 17:22. Porto - Memmingen. Lugar: 8F
3 1 de Dezembro de 2018, 16:25- 17:12. Porto - Memmingen. Lugar: 8A
4 28 de Dezembro de 2018, 14:20. Porto - Munique. Lugar: 8F
4 de Janeiro de 2019, Salzburg, Áustria

5 7 de Janeiro de 2019, 10:05-11:35. Munique - Porto, Lugar: 33F
6 9 de Fevreiro de 2019, Plaine-Morte, Crans-Montana, Suíça
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Construção de viagens, 2018-2019
77 fotografias instantâneas Instaxmini 8, 8,5x5,4 cm (cada)

2

4

3
5

5

6

1

1. Aminona e Crans-Montana, Suíça (48º
18’N 7º 31’ E)
Plansee, Tirol-Áustria (47º 28’10N 10º
48’20E)
Porto, Portugal (41º 9’0’’N 8º 36’37’’O)
Munique, Alemanha (48º 8’N 11º 8’E)
2019
óleo s/tela de algodão s/MDF
Dimensões variáveis
2. Construção de Viagens, 2018-2019
77 fotografias instantâneas
5,4 x 8,5 cm (cada)
3. Atlas, 2019
Caixa
Dimensões variáveis
4. Memória, 2019
óleo s/tela de algodão e contraplacado
120,3 x 146 cm
5. Ensaio sobre o céu, montanha e água,
2018-2019
Instalação, técnica mista
Dimensões variáveis
6. 48º 8’N 11º 8’E, 2019
óleo s/tela de algodão e contraplacado
90 x 115 cm
48º 18’N 7º 31’ E, Ano
óleo s/tela de algodão e contraplacado
98 x 122,5 cm

A crença na viagem etérea, na experiência da obsevação
oMuseu, FBAUP, Julho 2019
Exposição do Trabalho de Projeto

Todos os materiais aqui dispostos pertencem ao trabalho de Projeto
A crença na viagem etérea, na experiência da observação
Defendido a 25 de Julho de 2019, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
Maria Luzia Almeida Cunha de Alegre e Silva

