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RESUMO	
	
	 O	presente	relatório	expõe	o	processo	de	investigação	que	serve	de	apoio	
ao	projeto	artístico	no	contexto	de	mestrado	em	Pintura.	Este	projeto	visou	um	
estudo	particular	do	processo	em	pintura	sobre	a	forma	de	um	“rizoma”.	Tratou-
se	 essencialmente	 de	 um	 trabalho	 de	 âmbito	 experimental	 onde	 se	 exploram	
meios,	 técnicas,	 materiais	 e	 estratégias	 de	 carácter	 gestual	 e	 autorreferencial	
com	 o	 objetivo	 de	 criar	 desentendimentos	 produtivos,	 contingências	 e	
constelações	 rizomáticas.	 A	 associação	 do	 ato	 pictórico	 com	 o	 conceito	 de	
“rizoma”	constitui	a	síntese	principal	deste	trabalho.	
	
	 Numa	primeira	fase	analisamos	as	principais	premissas	onde	se	enquadra	
este	trabalho,	desde	a	abordagem	experimental,	o	contexto	da	pós-modernidade,	
a	utilização	do	entre	espaço	(“Ma”)	e	por	fim	a	definição	do	conceito	de	rizoma.	E	
numa	 segunda	 fase,	 é	 analisado	 o	 projeto	 realizado	 e	 as	 fases	 por	 que	 este	 foi	
passando,	desde	a	sua	génese	à	sua	reflexão	como	objeto	artístico.	
	
Palavras-chave:	Rizoma;	Pintura	gestual;	Entre-espaço;	Arte	experimental;	Pós-
modernismo.	
	
	
	
ABSTRACT	
	

This	report	exposes	the	research	process	that	supports	the	artistic	project	in	
the	context	of	 the	Master's	degree	 in	Painting.	This	project	aimed	at	a	particular	
study	of	the	process	in	painting	in	the	form	of	a	“rhizome”.	It	was	essentially	a	work	
of	experimental	scope	that	explores	means,	techniques,	materials	and	strategies	of	
gestural	 and	 self-referential	 character	 in	 order	 to	 create	 productive	
misunderstandings,	contingencies	and	rhizomatic	constellations.	The	association	of	
the	pictorial	act	with	the	concept	of	“rhizome”	is	the	main	synthesis	of	this	work.	
	

In	a	first	phase	we	analyze	the	main	premises	where	this	work	fits,	from	the	
experimental	approach,	the	context	of	postmodernity,	the	use	of	the	space	between		
(“Ma”)	and	finally	the	definition	of	the	concept	of	rhizome.	And	in	a	second	phase,	
the	project	is	analyzed	and	the	phases	that	it	went	through,	from	its	genesis	to	its	
reflection	as	an	artistic	object.	
	
Keywords:	 Rhizome;	 Gestural	 painting;	 Space	 between;	 Experimental	 art;	
Postmodernism.	
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INTRODUÇÃO	
	
	

“O	rizoma	como	processo	pictórico”,	parte	de	uma	proposta	de	projeto	em	
Pintura	aqui	encarada	como	uma	conjunção	de	fenómenos	pictóricos	e	também	
rizomáticos.	 A	 prática	 da	 pintura	 em	 tela,	 devido	 ao	 seu	 carácter	 horizontal,	
plano	 de	 intervenção	 plástica	 bidimensional	 que	 se	 estende	 em	 largura	 e	
comprimento,	 é	 aqui	 encarado	 como	 o	 suporte	 ideal	 para	 a	 prática	 do	 rizoma	
devido	ao	facto	deste	se	movimentar	horizontalmente,	parcialmente	subterrâneo,	
tal	 como	 acontece	 na	 prática	 da	 pintura	 onde	 várias	 camadas	 se	 sobrepõem	
sendo	 que	 cada	 elemento	 pictórico	 (gesto	 ou	 motivo)	 seja	 dotado	 de	 uma	
intensão	própria	que	é	autónoma	e	está	sujeita	á	interação	com	as	outras	formas	
ou	elementos	que	constituem	a	pintura	como	uma	totalidade.		

	
A	 pintura	 é	 aqui	 encarada	 como	 um	 mapa	 de	 conexões	 onde	 cada	

elemento	tem	essa	função	rizomática,	com	as	suas	próprias	intensões,	linhas	que	
se	 constroem	 como	 vias,	 percursos,	 caminhos	 que	 a	 tinta	 percorre	 através	 da	
pincelada	 ou	 do	 seu	 arrastamento	 através	 da	 superfície	 onde	 se	 expande	 ou	
contrai	conforme	a	sua	própria	condição	atmosférica.	

	
Cada	 intervenção	 é	 um	 rizoma,	 que	 se	 manifesta	 ora	 nas	

gestualidades/movimentos	 pictóricos	 que	 surgem	 isoladamente,	 através	 das	
pinceladas,	 arrastamentos	 ou	 velaturas,	 ora	 como	 estrato,	 como	 camada	
uniforme	que	preenche	o	espaço	disponível	na	sua	extensão	planificada.	

	
As	 marcas/embalagens	 planificadas	 surgem	 como	 rupturas	 e	 cortes,	

obscurecem	 o	 espaço	 com	 as	 suas	 variáveis	 dimensões	 e	 também	 como,	 elas	
próprias,	rizomas	na	sua	condição	de	elementos	gráficos,	com	o	seu	devir	que	se	
manifesta	 na	 sua	 ausência,	 como	 uma	 mácula	 ou	 mancha	 negativa,	 espaço	
intervalar	que	 cumpre	 a	 sua	 função	 autónoma	e	 representa	 assim	a	 sua	 forma	
rizomática.	

	
Um	 rizoma	 é	 composto	por	 linhas,	 por	 conexões,	 por	 segmentos	 que	 se	

expandem	 na	 sua	 própria	 dimensão	 espacial	 de	 encontro	 à	 sua	 intensão	 de	
sobrevivência,	 de	 existência.	 São	 percursos	 nómadas	 que	 surgem	 por	 fluxos	
constantes	de	desterritorialização	e	territorialização.	

	
O	 projeto	 aborda	 também	 a	 exploração	 do	 elemento	 transitório,	 do	

território	 intervalar,	 do	 entre-espaço,	 do	 “terceiro	 excluído”,	 uma	
conceptualização	conjunta	de	espaço-tempo	concebidos	como	intervalos	patente	
na	 cultura	Nipónica	 sobre	o	nome	de	 “Ma”	que	 significa	a	distância	entre	duas	
partes	estruturais.	

	
O	 uso	 de	 máscaras	 (embalagens	 planificadas)	 é	 aqui	 tido	 como	 um	

processo	de	colagem-montagem	 invertida,	onde	não	há	uma	colagem	 literal	do	
referente	 na	 pintura	 mas	 antes	 uma	 adaptação	 que	 funciona	 como	 espaço	
intervalar	que	obscurece	partes	da	imagem	para	efetuar	os	movimentos	gestuais	
e	 possibilitar	 a	 acumulação	 de	 camadas.	 É	 a	 partir	 delas	 que	 nos	 é	 possível	
alterar	os	campos	de	visibilidade	e	invisibilidade,	de	leitura	do	processo	da	obra	
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que	 ao	 mesmo	 tempo	 revela	 e	 esconde	 criando	 um	 efeito	 de	 ambivalência	 e	
possibilidade.	

	
A	motivação	para	este	trabalho	parte	do	conceito	de	“rizoma”,	formulado	

por	Gilles	Deulleze	e	Felix	Guatari	(1980),	que	se	refere	a	um	mapa	que	deve	ser	
produzido,	construído,	sempre	desmontável,	conectável,	reversível,	modificável,	
com	múltiplas	entradas	e	saídas,	sem	começo	nem	fim,	sem	centro	nem	periferia.	
Ou	seja,	uma	estrutura	de	passagens,	disposta	em	uma	tal	confusão	métrica	que	
se	torna	obscura	(um	labirinto	sem	começo	e	sem	fim).	Utilizando	o	método	de	
transgressão	 experimental	 através	 da	 apropriação	 e	 consequente	
desapropriação,	 este	 projeto	 pretende	 explorar	 relações	 entre	 a	 linguagem	
plástica	 da	 pintura	 abstrata	 autorreferencial	 (Gestual)	 através	 da	
experimentação	 destes	 diferentes	 elementos	 e	 técnicas	 pictóricas	 em	
telas/suportes	 como	 um	 território	 de	 ensaios	 plásticos	 testando	 assim	 o	 seu	
potencial	 expressivo	 em	 diálogo	 com	 os	 elementos	 circundantes	 através	 de	
encontros	 imprevistos	manifestados	 pela	 sobreposição,	 acumulação,	 colagem	e	
justaposição	dos	mesmos.	

	
Estas	decisões	não	surgem	como	soluções	mas	antes	como	um	processo	

experimental	aberto	de	progresso.	Questões	em	vez	de	ordens,	incorporadas	no	
processo	de	trabalho.	

	
Neste	 processo	 pictórico	 a	 Pintura	 é	 encarada	 como	 uma	 estrutura	 de	

passagens,	uma	coesão	dinâmica,	 construída	através	de	um	sistema	de	desvios	
sobe	a	forma	de	uma	rede.	A	pintura	torna-se	um	lugar	de	encontros	imprevistos,	
de	contingências	e	de	eventos	aleatórios	improváveis.	
	

Pretende-se	 criar	 imagens	 através	 de	 experimentos/ensaios	 que	 podem	
ser	 vistos	 como	 processos	 de	 alargamento	 de	 possibilidades	 na	 Pintura,	
transformando	 o	 trabalho	 em	 potencial	 puro,	 um	 campo	 de	 forças	 extensivas.	
Através	da	mobilização	de	elementos	abstratos	de	origens	distintas	e	aplicados	
em	 sobreposição	 e	 justaposição	 no	 mesmo	 espaço	 pictórico	 da	 Pintura	
autorreferencial,	 contendo	 dentro	 de	 si	 todas	 as	 qualidades	 e	 fatores	 de	
perturbação	e	de	 risco,	de	encontro	a	uma	experiência	 estética	que	não	é	uma	
contemplação	 passiva	 de	 objetos	 inertes	 mas	 antes	 um	 fluxo	 energético,	
dinâmico	e	ativo.	Onde	se	explora	a	polaridade	entre	o	concreto	e	o	artificial,	o	
mecânico	e	o	orgânico,	o	maleável	e	o	rígido,	o	subtil	e	o	denso;	ou	a	exploração	
da	 polaridade	 na	 Pintura,	 positivo/negativo,	 presença/ausência,	 luz/sombra	
como	uma	 terceira	possibilidade	que	não	é	 “uma	ou	outra”	ou	 “nem	uma,	nem	
outra”	mas	antes	uma	expansão	de	múltiplas	possibilidades	e	das	suas	variantes	
e	possíveis	desdobramentos.		
	

Nestas	pinturas	em	forma	de	mapas	construídos	através	de	movimentos	
gestuais	 e	 da	 utilização	 de	 sinais	 gráficos	 (embalagens	 planificadas)	 como	
máscaras	 que	 são	 retiradas	 do	 seu	 contexto	 original	 e	 aplicados	 como	
intervalos/vazio,	 como	 elementos	 pictóricos	 de	 composição	 que	 permitem	 ser	
desmontados	 e	 reutilizados	 em	 composições	 efetuadas	 aleatoriamente	 através	
das	 múltiplas	 transferências	 físicas	 que	 vão	 ocorrendo	 durante	 o	 processo.	 O	
resultado	 pretende-se	 que	 seja	 uma	 pintura	 onde	 se	 pode	 observar	 o	 gesto	
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pictórico	 e	 o	 respectivo	 processo	 de	 construção	 através	 de	 fenómenos	
estritamente	ópticos	resultantes	das	múltiplas	sobreposições	destes	elementos.		

	
A	pintura	como	um	lugar	de	encontros	imprevistos	com	o	objetivo	de	

gerar	desentendimentos	produtivos	–	a	produção	do	novo.	
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Cap.	1	—	ENQUADRAMENTO	TEÓRICO		
	
	
1.1	—A	arte	como	experiência	-	A	abordagem	experimental	
	

A	partir	do	século	XX	a	visão	sobre	o	que	é	a	arte	e	o	que	é	considerado	arte	
sofre	uma	metamorfose	que	proporcionará	uma	evolução	nunca	antes	vista.	Com	
Marcel	Duchamp,	a	ideia	do	que	é	o	objeto	artístico	sofre	alterações.	Tudo	pode	
ser	arte.	O	mundo	que	nos	rodeia,	o	quotidiano	e	as	coisas	mais	banais,	que	até	
então	eram	 ignoradas	ou	eram	secundárias	passam	a	 ser	o	objeto	principal	da	
exploração	criativa.	Para	Duchamp,	arte	e	vida	caminham	em	paralelo	e	como	tal	
ambas	 são	 fruto	 da	 banalidade	 do	 quotidiano.	 Elevar	 um	 objeto	 comum	 à	
categoria	de	obra	de	arte	é	afirmar	em	simultâneo	que	ambas	as	realidades	são	
unas,	 ou	 seja,	 que	 qualquer	 categoria	 estética	 e	 ética	 utilizada	 no	 dia-a-dia	 é	
passível	de	ser	utilizada	na	arte.	Não	se	trata	somente	de	retirar	a	utilidade	a	um	
objeto,	é	necessário	retirar-lhe	a	intenção	para	que	foi	feito	e	atribuir-lhe	outra	
intenção,	 a	 artística,	 re-contextualizando-o	 e	 transferindo-o	 de	 uma	 realidade	
funcional	para	uma	outra,	visual	e	mental.	

	
No	contexto	da	arte	contemporânea	vários	artistas	procuram	desembaraçar-

se	do	peso	acumulado	das	ideias	dominantes	ou	convenções	estéticas,	com	vista	
a	descobrir	e	a	adotar	uma	abordagem	mais	experimental	no	processo	de	criação	
artística.	
	

John	 Dewey	 em	 “Art	 as	 experiênce”	 (The	 Later	 Works,	 vol.10)	 fala-nos	 na	
condição	 do	 homem/artista	 enquanto	 comunidade	 afastando-o	 do	
individualismo	provocado	pela	sociedade	industrializada.	Para	Dewey,	o	homem	
e	 o	mundo	 constitui	 uma	 unidade	 e	 a	 experiencia	 autentica	 é	 a	 história	 dessa	
unidade,	excluindo	a	possibilidade	do	homem	de	qualquer	modo	ou	em	qualquer	
atividade,	 quer	 seja	 arte,	 ciência	 ou	 filosofia	 poder	 ser	 um	 espectador	
desinteressado	do	mundo	sem	se	ver	envolvido	nas	suas	vicissitudes.	
	

Tendo	uma	localização	precisa	e	objetiva,	“toda	a	experiencia	é	o	resultado	de	
uma	interação	entre	uma	criatura	viva	e	os	outros	aspetos	do	mundo	onde	ela	vive”	
(John	Dewey,	1989,	p.	50).	Assim	 também	a	arte	surge	dessa	 interação	entre	o	
organismo	e	a	realidade	que	o	envolve.	
	

A	 experiência	 estética	 não	 é	 uma	 contemplação	 passiva	 de	 objetos	 inertes,	
mas	 antes	 um	 fluxo	 energético,	 dinâmico,	 ativo	 e	 vitálico.	 Aqui	 a	 experiência	
surge	 como	 primitiva,	 indiscriminada,	 tosca,	 incluindo	 dentro	 de	 si	 todas	 as	
qualidades	 e	 fatores	 de	 perturbação	 e	 de	 risco,	 de	 perversidade	 e	 de	 erro	 que	
afetam	a	vida	humana.	
	
“Questões	 em	 vez	 de	 ordens,	 incorporadas	 nos	 processos	 de	 trabalho,	 em	 vez	 de	
resultados	finais	ou	objetos	finais,	estes	elementos	irão	encontrar	tantas	formas	de	
interpretação	 tantas	 quanto	 indivíduos.”	 (Jean-Yves	 Bosseur,	 apud.	 Jonh	 Cage,	
1993,	p.15). 
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“Uma	questão,	não	um	objeto	mas	 sim	um	processo	que	deve	 ser	considerado	
especifico	para	cada	individuo.”	(Jean-Yves	Bosseur,	apud.	Jonh	Cage,	1993,	p.15).	

	
O	“princípio	da	transgressão	experimental”	proposto	por	Gilles	Deuleze,	que	

se	 refere	 a	 uma	 transgressão	 positiva,	 produtora	 de	 diferenças	 e	 criadora	 de	
novas	possibilidades	estéticas	e	éticas	de	existência,	é	um	método	que	consiste	
na	 extração	 temporária	 de	 um	 conceito	 ou	 elemento	 do	 seu	 contexto	 original	
para	o	inserir	num	outro,	com	o	propósito	de	testar	o	seu	novo	potencial.		

Baseado	 em	 tentativas	 e	 erros,	 o	 presente	 trabalho	 em	 pintura	 usa	 estes	
mecanismos	através	da	colagem-montagem,	no	sentido	de	experimentar	e	testar	
os	diversos	elementos	expressivos	utilizando	a	pintura	em	tela	como	um	lugar	de	
ensaios	e	experiencias	plásticas.		

Os	elementos	ou	fragmentos	(objetos	planificados,	máscaras,	gestos	e	sinais)	
são	aplicados	nos	suportes	no	sentido	de	testar	e	experimentar	o	seu	potencial	
expressivo.	 Em	 vez	 de	 tratar	 estes	 objetos	 pictoricamente,	 representando-os,	
estes	 são	 transportados	 para	 a	 pintura,	 sobe	 a	 forma	 de	 planificações	 que	
resultam	como	máscaras	(stencil)	ou	mesmo	colagens	(projetados,	decalcados	ou	
diretamente	colados	no	suporte).	Ao	tratar	assim	estes	elementos/objetos	reais	
(embalagens	 planificadas),	 alterando	 radicalmente	 a	 sua	 função	 estética,	
extraindo-os	 da	 sua	 condição	 de	 desenho	 técnico	 e	 transformando-os	 em	
elementos	 expressivos	 de	 carácter	 experimental,	 ao	 incluir	 estes	 elementos	 de	
carácter	funcional	no	contexto	da	pintura	gestual,	estes	passam	a	ser	“forma”,	ou	
seja,	 assumem	 a	 forma	 de	 sinais	 gráficos,	 incluindo	 assim	 nestas	 pinturas	 o	
carácter	híbrido,	que	pelo	meio	da	colagem	e	da	sobreposição	destes	elementos	
antagónicos	 enfatiza	 o	 carácter	 experimental	 de	 transgressão	 pictórica	 que	 se	
pretende	desenvolver	e	incluir	no	presente	discurso	criativo.		
	

Neste	 sentido,	 este	 trabalho	 em	 pintura	 insere-se	 nesta	 condição	
experimental,	assumindo	o	ato	de	pintar	como	autorreferencial	e	caracterizando	
esta	 atividade	 pela	 ausência	 de	 intriga	 dramática,	 utilizando	 a	 intervenção	 do	
acaso	 e	 da	 improvisação,	 trabalhando	 sobre	 acontecimentos	 simultâneos	 e	
evocando	 a	 colagem-montagem	 e	 a	 sobreposição	 de	 diferentes	 elementos	
pictóricos	desembocando	assim	numa	pintura	híbrida	onde	a	expressão	pictórica	
final	 depende	 intimamente	 da	 relação	 ocasional	 de	 encontros	 imprevistos,	 de	
eventos	 aleatórios,	 e	 das	 respetivas	 coesões	 dinâmicas	 que	 foram	 surgindo	 à	
medida	que	o	trabalho	foi	avançando.	

	
	
1.2	—	Pós-modernismo	-	Contexto	histórico	do	projeto.		
	
	 No	contexto	da	arte	contemporânea,	o	termo	pós-modernismo	surge	da	
necessidade	de	ruptura	com	os	territórios	estéticos	do	modernismo.	Este	novo	
momento	de	“esquizofrenia”	espacial	e	temporal	enquadra-se	na	ascendência	da	
queda	dos	mitos	modernos	de	progresso	e	mestria,	que	se	revelam	
profundamente	problemáticos.		

	



	 10	

“O	estruturalismo	e	pós-estruturalismo	levam-nos	a	refletir	sobre	a	cultura	
como	um	“corpus”	de	códigos	e	de	mitos	(Hal	Foster,	apud.	R.	Barthes,	1981,	p.	10)	
e	 como	 um	 conjunto	 de	 resoluções	 imaginárias	 para	 contradições	 reais.”	 (Hal	
Foster,	apud.	C.	Levi	Strauss,	1981,	p.	10).	

	
O	 Pós-modernismo	 surge	 como	 uma	 necessária	 viragem	 contra	 a	

“tradição”,	através	da	sua	desconstrução	critica.	Ao	questionar	as	estruturas	de	
“representação”	 (social,	 política,	 artística,	 etc.),	 este	movimento	 tornou-se	 uma	
prática	de	resistência	contra	o	academismo	modernista	e	o	reacionismo	político.	

	
Vendo	a	arte	como	uma	estrutura	(não	médium)	orientada	para	âmbitos	

culturais,	 onde	 a	 prática	 não	 se	 dá	 em	 relação	 a	 uma	 disciplina	 isolada	 ou	
qualquer	 meio	 expressivo	 isolado	 mas	 antes	 numa	 estreita	 relação	 com	 as	
operações	lógicas	a	partir	de	um	conjunto	de	meios	de	uma	condição	cultural.	
	

“A	prática	da	pintura	pós-moderna	já	não	é	organizada	à	volta	da	definição	
de	 uma	 disciplina	 (médio)	 na	 base	 do	 material,	 na	 percepção	 do	 material	—	 é	
organizada	antes	através	do	universo	dos	termos	que	parecem	estar	em	oposição	
dentro	 de	 uma	 certa	 situação	 cultural.	 A	 pintura	 pós-moderna	 envolve	 uma	
expansão	à	volta	de	termos	(conceitos)	opostos:	autenticidade/reprodutibilidade.”	
(Hal	Foster,	apud.	R.	Krauss,	1981,	p.	41).	
	

“Cor,	linhas,	sons	e	movimentos	deixaram	de	seguir	principalmente	a	causa	
da	 representação,	 a	 matéria	 de	 expressão	 e	 as	 técnicas	 de	 produção	
transformaram-se	no	objeto	estético	elas	próprias.”	(Hal	Foster,	apud.	Octavio	Paz,	
1981,	p.	10).	

	
		 A	 arte	 transformou-se	 num	 espelho	 crítico,	 que	 mostra	 a	 natureza	
irreconciliável	 da	 estética	 com	 o	 mundo	 social,	 dissolvendo	 a	 fronteira	 entre	
criatividade	e	criticismo.	
	

O	 Pós-modernismo	 propõe	 a	 possibilidade	 de	 trabalhar	 além	 do	
modernismo.	Na	arte,	o	pós-modernismo	refere-se	à	aplicação	dos	dispositivos	
da	 arte	 moderna	 em	 representações	 críticas	 de	 questionamento	 estrutural.	
Desenvolvendo	um	pensamento	critico	e	objectivista,	este	novo	modo	de	pensar	
implica	 tratar	 os	 fenómenos	 de	 “representação”	 num	 contexto	 crítico	 onde	 os	
objetos	 de	 estudo,	 de	 conhecimento	 e	 discussão,	 são	 sujeitos,	 não	mais	 a	 uma	
instância	de	verdade	mas	a	uma	consideração	de	efeitos.	
	
		 A	resposta	de	Walter	Benjamin	ao	problema	da	representação	levantada	
na	filosofia	pela	crise	modernista,	foi	abandonar	a	forma	do	livro	convencional	a	
favor	 do	 “ensaio:	 incompleto,	 digressivo,	 sem	 prova	 ou	 conclusão,	 no	 qual	
poderia	 haver	 fragmentos	 justapostos,	 pormenores	 minuciosos	 (close	 ups)	
desenhados	 a	 partir	 de	 todos	 os	 níveis	 do	 mundo	 contemporâneo”.	 Esses	
detalhes	funcionam	alegoricamente.	Mas	existe	uma	importante	diferença	entre	
a	 alegoria	 pós-moderna	 e	 o	 objeto	 como	 emblema	 na	 alegoria	 barroca	 e	
romântica.	 Nesta	 última,	 aderindo	 ao	modelo	 do	 hieróglifo	 no	 qual	 um	 objeto	
particular	da	natureza	ou	cultural	é	utilizado	como	um	signo	convencional	para	
uma	 ideia,	 o	 objeto	 é	 usado	 não	 para	 colmatar	 ou	 assentar	 as	 suas	 próprias	
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características	mas	 aquelas	 que	 nós	 lhe	 empregamos.	Na	 versão	 pós-moderna,	
por	 outro	 lado,	 o	 significado	 alegórico	 é	 literal,	 deriva	 das	 características	
naturais	 elas	 próprias.	 A	 alegoria	 pós-moderna	 não	 é	 uma	 representação	
arbitrária	 da	 ideia	 que	 retrata,	 é	 antes	 a	 concreta	 expressão	 do	 material	
fundador/basilar	dessa	ideia.	
	

O	estilo	do	ensaio	 foi	para	 ser	uma	 “arte	da	 interrupção”:	 Interrupção	é	
um	dos	métodos	fundamentais	de	todas	as	criações,	que	alcança	muito	mais	que	
o	domínio	da	arte.	
	
	
	

1.2.1	—	Colagem-Montagem.	
	

A	 técnica	da	colagem	 foi	 incorporada	às	diferentes	 linguagens	artísticas,	
principalmente	a	partir	do	século	XX,	com	o	cubismo,	o	dadaísmo,	o	futurismo,	o	
surrealismo	 e	 outros	 movimentos	 artísticos	 que	 viram	 nesse	 recurso	 uma	
possibilidade	 de	 experimentação	 e	 confrontação	 com	 a	 arte	 tradicional.	 Na	
colagem	as	relações	convencionais	entre	figura	e	fundo	são	subvertidas	a	fim	de	
criar	 novas	 formas	 de	 integração	 entre	 os	 diversos	 elementos	 compositivos.	
Elementos	isolados	têm	um	certo	significado,	quando	em	junção,	ou	mesmo	em	
colisão,	 assumem	uma	 terceira	 significação	distinta	das	duas	primeiras,	 que	 as	
engloba	e	supera.	
	

De	 acordo	 com	 o	 pensamento	 pós-moderno,	 a	 colagem	 é	 a	 inovação	
formal	mais	revolucionária	na	representação	artística	deste	século.	Surge	como	
uma	alternativa	ao	“ilusionismo”	da	perspectiva	que	dominou	a	pintura	desde	o	
Renascimento.	
	
		 A	 heterogeneidade	 da	 colagem,	 mesmo	 quando	 é	 reduzida	 pelas	
operações	 de	 composição,	 impõe-se	 ela	 própria	 na	 interpretação/leitura	 como	
uma	estimulação	para	produzir	uma	significação	que	pode	nem	ser	estável	nem	
unívocal.	Cada	elemento	citado/colado	quebra	a	continuidade	da	linearidade	do	
discurso/obra	e	leva	necessariamente	a	uma	dupla	leitura:	aquela	do	fragmento	
percebido	em	relação	ao	referente	original;	e	aquela	do	mesmo	fragmento	como	
incorporado	num	novo	todo,	uma	totalidade	diferente.	

	
A	 colagem	permite	 também	não	 suprimir	a	 alteridade	desses	elementos	

reunidos	numa	composição	temporária.	A	arte	da	colagem	prova	ser	a	melhor	e	
mais	 eficiente	 estratégia	 de	 pôr	 em	questão	 todas	 as	 ilusões	 da	 representação	
criando	um	indeciso	efeito	de	leitura,	oscilando	entre	presença	e	ausência.	
	

“Still-life	 with	 Chair	 Caning”	 (Picasso,	 1912)	 é	 considerada	 uma	 das	
primeiras	 pinturas	 cubistas,	 neste	 trabalho	 Picasso	 cola	 materiais	 na	 tela	
significando-se	a	 eles	próprios.	O	 cubismo	 foi	um	movimento	 com	um	 impulso	
objectivista.	 A	 colagem	 cubista,	 ao	 incorporar	 diretamente	 no	 trabalho	 um	
fragmento	 atual	 do	 referente	 (forma	 aberta)	 mantem-se	 representacional	
enquanto	 rompe	 completamente	 com	 o	 “tromp	 d´oeil”	 ilusionista	 do	 realismo	
tradicional.	
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		 Estes	objetos	tangíveis	e	não-ilusionistas	apresentam	uma	nova	e	original	
fonte	 de	 interatividade	 entre	 a	 expressão	 artística	 e	 a	 experiencia	 do	 mundo	
cultural,	fazendo	da	arte	e	da	vida	uma	experiência	simultânea.	
	

Duas	utilizações	de	colagem	ilustradas	na	obra	“Still-life	with	Chair	Caning”	
merecem	 relevância:	 o	 fragmento	 apropriado/colado	 é	 um	 significante	 que	
sumariza	numa	forma	várias	características	de	um	certo	objeto;	o	“chair	canning”	
é	de	 facto	representado	por	um	“simulacrum”	—	“the	printed	oil	cloth”	—	que	é	
nada	 mais	 nada	 menos	 que	 uma	 adição	 readymade	 do	 que	 uma	 reprodução	
ilusionista.	
	

“Levantar	um	certo	número	de	elementos	de	trabalhos,	objetos,	mensagens	
pré-existentes,	 e	 integra-los	 numa	 nova	 criação	 com	 o	 objetivo	 de	 produzir	 um	
original	 que	 manifesta	 ruturas	 de	 diferentes	 tipos..	 Inclui	 4	 características:	
Découpage	 (fragmentação/apropriação/colagem),	materiais	 preformados	 (ready	
mades);	 Assemblage	 (montagem);	 Descontinuidade;	 e	 Heterogeneidade.”	 (Hal	
Foster,	apud.	Levi	Strauss,	1981,	p.	84).	
	

A	 “colagem”	 (Découpage)	 é	 a	 transferência	 de	matérias	 de	 um	 contexto	
para	 outro;	 e	 a	 “montagem”	 (Assemblage)	 é	 a	 disseminação	 destes	 materiais	
apropriados	numa	nova	estrutura	ou	sistema.	
	

A	montagem	não	reproduz	o	real,	mas	constrói	um	objeto	(“o	seu	campo	
léxico	 inclui	 os	 termos:	 juntar,	 montar,	 unir,	 aderir,	 adicionar,	 combinar,	 ligar,	
construir,	organizar”)	ou	monta	um	processo	(“a	relação	forma-conteúdo	já	não	é	
uma	 relação	 de	 exterioridade,	 a	 forma	 rearranja	 roupagens	 que	 consegue	 vestir	
não	importa	qual	o	conteúdo,	é	um	processo,	“génesis”,	o	resultado	de	um	trabalho,	
com	 o	 objetivo	 de	 intervir	 no	 mundo,	 não	 para	 o	 refletir	 mas	 para	 mudar	 a	
realidade.”)	(Hal	Foster,	apud.	B.	Bretch,	1981,	p.	86).	
	
	
	

1.2.2	—	Gramatologia	(Jaques	Derrida).	
	

A	“mimesis”	refere-se	aquela	representação	capturada	pela	metafísica	do	
“logocentrismo”,	 a	 era	 que	 vai	 desde	 Platão	 a	 Freud	 onde	 a	 escrita	 (todas	 as	
formas	 de	 inscrição)	 é	 reduzida	 a	 um	 estatuto	 secundário	 como	 um	 “veículo”,	
onde	 o	 significado	 ou	 referente	 é	 sempre	 prioritário	 ao	 signo	material,	 o	 puro	
inteligível	prioritário	ao	mero	sensível.	

	
		 A	alternativa	de	Derrida	para	o	“mimetologismo”	não	abandona	ou	nega	o	
referente	mas	 repensa-o	 de	 outro	modo:	 “complica	 a	 fronteira	 do	 que	 deveria	
correr	 dentro	 do	 texto	 e	 o	 que	 parece	 esconder-se	 nas	 entrelinhas,	 o	 que	 é	
classificado	 como	 real.	 Derrida	 recorre	 à	 colagem-montagem	 como	 o	 recurso	
estilístico	com	que	desconstrói	a	mimesis.	
	
		 Derrida	 está	 a	 fazer	 com	 este	 novo	 modo	 de	 representação	 o	 que	
Aristóteles	 providenciou	 com	 o	 “mimetologismo”—	 uma	 teoria	 da	 tragédia	
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(mimesis)	 e	 um	método	 (análise	 formal)	 para	 o	 estudo	 de	 todos	 os	modos	 de	
literatura.	 Derrida	 num	 texto	 como	 “Glass”	 (1974)	 (identificado	 como	 o	 texto	
“exemplar”	 do	 pós-estruturalismo)	 fornece	 uma	 teoria	 de	 montagem	
(Gramatologia)	 e	 um	 método	 (desconstrução)	 para	 trabalhar	 com	 qualquer	
modo	de	escrita.		
	

De	acordo	com	a	gramatologia,	a	natureza	da	linguagem	não	funciona	em	
termos	 de	 pares	 (significante/significado)	 mas	 em	 “casais”	 ou	 “casados”	
(elementos	 que	 se	 juntam	 —	 iterability).	 A	 possibilidade	 de	 ruptura	 ou	
desligamento	 e	 de	 rascunho	 situacional	 que	 pertence	 à	 estrutura	 de	 qualquer	
marca,	 falada	ou	escrita,	e	que	constitui	todas	as	marcas	na	escrita	antes	e	fora	
de	qualquer	horizonte	de	comunicação	semiolinguistica;	todo	o	signo,	linguístico	
ou	 não,	 falado	 ou	 escrito,	 numa	 pequena	 ou	 grande	 unidade,	 pode	 ser	 citado,	
posto	 entre	 parêntesis;	 ao	 fazer	 isso	 ele	 pode	 quebrar	 com	 qualquer	 possível	
contexto,	engendrando	uma	infinidade	de	novos	contextos	de	uma	forma	que	é	
absolutamente	ilimitada.	
	
		 Esta	 estratégia	da	 colagem	 foi	 ela	mesma	uma	 imagem	da	 “ruptura”,	 da	
“desintegração”	da	civilização	do	mundo	moderno,	relevante	para	uma	das	mais	
famosas	fórmulas	de	W.	Benjamin:	“as	alegorias	são,	no	patamar	dos	pensamentos,	
o	 que	 as	 ruinas	 são	 no	 patamar	 das	 coisas”	 (Tragic	 drama,	 1977,	 p.178).	 A	
premissa	 sendo	 que	 algo	 se	 torna	 um	 objeto	 de	 conhecimento	 à	 medida	 que	
“decai”,	ou	é	feito	para	desintegrar-se	(analise	como	decaimento).	
	

Theodore	 Adorno	 (1903-1969)	 partilha	 várias	 das	 assunções	 básicas	
acerca	 do	 valor	 da	 estratégia	 da	 montagem-alegoria.	 O	 método	 de	 Adorno	
derivou	 em	 parte	 dos	 seus	 estudos	 com	 Arnold	 Schonberg	 (1874-1951):	 ele	
queria	fazer	com	o	idealismo	filosófico	aquilo	que	Arnold	Schonberg,	com	as	suas	
composições	 de	 doze	 tons,	 fizera	 à	 tonalidade	 na	 música	 (os	 sete	 tons	
convencionais).	Schonberg	rejeitou	a	noção	do	artista	génio	e	substitui-a	pela	do	
artista	como	artesão;	ele	viu	na	música,	não	uma	expressão	de	subjetividade	mas	
antes	uma	procura	de	conhecimento	que	existe	fora	do	artista,	como	o	potencial	
dentro	do	objeto	—	o	material.	Para	ele,	a	composição	era	descoberta	e	invenção	
através	da	prática	musical.		
	

O	 método	 é	 objetivo	 porque	 o	 objeto	 lidera.	 E	 o	 criticismo	 sendo	 uma	
translação	 em	 palavras	 da	 lógica	 interna	 do	 objeto,	 coisa,	 evento,	 ou	 texto.	
Quando	articulado,	de	qualquer	maneira,	o	material	poderia	ser	“pré-arranjado”	
com	o	objetivo	de	tornar	inteligível	a	sua	verdade.	
	

Para	 a	 gramatologia	 o	 “significado”	 é	 um	 processo	 contínuo	 de	 des-
motivação	e	re-motivação	do	objeto	de	estudo.	O	“objeto-que-se-torna-teoria”	na	
montagem-alegoria	 funciona	 em	 termos	 de	 representação	 que	 não	 é	 nem	
alegórica	nem	simbólica	nos	seus	sentidos	tradicionais	(os	significados	não	são	
puramente	 desmotivados	 e	 re-motivados,	 eles	 estão	 sujeitos	 á	 continuidade	
desse	processo.)	
	

Jonh	 Cage	 é	 conhecido	 como	 um	 músico	 pós-moderno.	 O	 seu	 “piano	
preparado”	 e	 o	 uso	 antecipado	 de	 equipamentos	 eletrónicos,	 com	 as	 suas	
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composições	 inovadoras	 (graphic	 scores	 and	 aleatory	 procedures),	 e	 as	
inovadoras	 performances	 (scores	 indeterminated	 as	 to	 performance),	 música	
revolucionária	—	pós-modernizada.	

	
Jonh	 Cage	 como	 Adorno	 estudou	 teoria	 musical	 com	 Schonberg.	 Cage	

adotou	uma	visão	similar	à	estratégia	de	Adorno	do	“particular	concreto”,	onde	a	
música	deveria	ser	um	tipo	de	investigação,	uma	exploração	lógica	dos	materiais,	
que	em	Cage	se	tornou	estendida	para	incluir,	não	só	as	matérias	musicais	mas	
também	 tudo	 dos	 mundos	 naturais	 e	 culturais:	 “a	 arte	muda	 porque	 a	 ciência	
muda	—	mudanças	na	ciência	dão	aos	artistas	diferentes	compreensões	de	como	a	
natureza	funciona.”	(Hal	Foster,	apud.	Jonh	Cage,	1981,	p.	101).	Esta	atitude	leva	
Cage	à	sua	própria	versão	—	musical—	do	objeto	teórico:	“nós	sabemos	que	o	ar	
está	cheio	de	vibrações	que	não	conseguimos	ouvir.	Em	“Variations	VII”,	eu	tentei	
usar	sons	desse	ambiente	como	um	objeto.	Nós	sabemos	que	é	um	processo.	Quando	
no	caso	do	cinzeiro	(ashtray),	nós	estamos	realmente	lidando	com	um	objeto.	Seria	
extremamente	 interessante	colocá-lo	numa	camara	anecoica	(Anechoic	chamber)	
e	ouvi-lo	através	de	um	sistema	sonoro	adequado.	O	objeto	 transformar-se-ia	em	
processo;	 nós	 iriamos	 descobrir,	 graças	 a	 um	 procedimento	 emprestado	 pela	
ciência,	o	significado	da	natureza	através	da	música	dos	objetos.”	(Jonh	Cage,	For	
the	Birds,	1995,	p.	221).	
	

Este	processo	é	explicitamente	 identificado	com	o	princípio	da	colagem-
montagem,	aqui	 identificado	como	“silêncio”	(ou	como	Barthes	chama	“a	morte	
do	 autor”).	 Cage	 pós-moderniza	 o	 ensaio	 crítico	 ao	 usar	 nas	 suas	 invenções	 e	
dispositivos	 a	 mesma	 técnica	 de	 colagem	 e	 de	 procedimentos	 aleatórios	 que	
usou	 ao	 trabalhar	 com	 gravadores	 de	 cassete	 (fita	 magnética)	 e	 outros	
equipamentos	electrónicos	nas	suas	composições	musicais.		
	
	
	

1.2.3	—	“Ma”,	o	“entre-espaço”.	
	

O	conceito	de	“terceiro	excluído”,	presente	na	cultura	Nipónica	a	que	dão	
o	nome	de	 “Ma”,	 refere-se	ao	espaço	 contraditório	e	 simultâneo,	habitado	pelo	
que	é	simultaneamente	“um	e	outro”	ou	“nem	um,	nem	o	outro”.		

	
Esse	carácter	de	possibilidade,	potencialidade	e	ambivalência	presente	no	

“Ma”	 cria	 uma	 estética	 peculiar	 que	 implica	 a	 valorização,	 por	 exemplo,	 do	
espaço	branco	não	desenhado	no	papel,	do	tempo	de	não-acão	de	uma	dança,	no	
silêncio	 entre	 as	 notas	 na	 música,	 ou	 também	 nos	 espaços	 intermédios	 do	
interno/externo,	 publico/privado,	 divino/profano,	 da	 vida/morte,	 etc.	
	

“Ma”	 é	 um	 conceito	 imaterial,	 uma	 palavra	 Japonesa	 que	 significa	
“Intervalo”,	“Espaço-Tempo”,	ou	“Entre-lugar”	—	é	a	distância	entre	duas	partes	
estruturais.		

	
Aplicado	 em	 todas	 as	 manifestações	 artísticas,	 “Ma”	 é	 uma	

conceptualização	conjunta	de	espaço	e	 tempo,	concebidos	como	 intervalos.	Um	
lugar	vazio,	onde	todos	os	tipos	de	fenómenos	aparecem,	passam	e	desaparecem,	
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onde	 vários	 símbolos	 de	 arranjo	 de	 fenómenos	 e	 formas	 altamente	 elásticas	
surgem.	 É	 um	 alinhamento	 de	 sinais	 que	 pode	 ser	 definido	 como	 o	 lugar	
experiencial,	entendido	como	ênfase	no	intervalo.	Não	é	criado	por	elementos	de	
composição,	mas	 é	 o	 fenómeno	 conceptualizado	 na	 imaginação	 que	 permite	 o	
experimento	desses	elementos.	
	
		 O	 espaço	 é	 formado	 por	 um	 conjunto	 indissociável,	 solidário	 e	 também	
contraditório,	 de	 sistemas	 de	 objetos	 e	 sistemas	 de	 ações,	 não	 considerados	
isoladamente.	 A	 Arquitetura	 edificada	 pelo	 “Ma”	 pode	 ser	 compreendida	 não	
apenas	 do	 ponto	 de	 vista	 físico	 mas	 também	 do	 aspeto	 de	 interação	 entre	 a	
paisagem	e	a	 sociedade,	 entre	a	 forma	e	o	homem,	ou	entre	objetos	e	ações.	A	
espacialidade	“Ma”,	deve	ser,	dessa	forma,	concebida	como	uma	conjunção	entre	
o	 sistema	de	 objetos	 e	 ações	 ou	 de	 fluxos	 e	 fixos,	 onde	 a	 construção	 se	 faz	 na	
presença	 do	 visitante/espectador	 e	 da	 sua	 relação	 com	 o	 espaço.	
	
		 A	arquitetura	ontológica	construída	por	Aristóteles	admitia	apenas	duas	
possibilidades	—	ser	ou	não	ser	—	que,	baseadas	no	princípio	da	identidade	e	da	
não	contradição,	omitiam	uma	terceira	opção,	aquela	intermediária,	de	“nem	ser,	
nem	não	ser”,	a	que	o	filósofo	chamou	de	terceiro	excluído.	Assim	o	que	era	“um	
e	outro”	ou	“nem	um,	nem	o	outro”	ficava	fora	do	sistema	básico	racional	bipolar	
criado	para	o	desenvolvimento	do	conhecimento	científico.		
	

“Ma”	exige	conhecer	o	tal	espaço	do	terceiro	excluído,	do	contraditório	e	
do	simultâneo.		

	
Um	 processo	 de	 troca	 continua	 entre	 o	 cheio	 e	 o	 vazio,	 um	 espaço	 de	

ambivalência,	disponibilidade	e	 flexibilidade	que	pode	ser	 interno	e	externo	ao	
mesmo	 tempo,	 característica	 dos	 que	 pertencem	 à	 categoria	 de	 “terceiro”,	 que	
extrapola	a	polaridade	opositiva.	

	
		 “Ma”	 desconstrói	 a	 dualidade	 e	 cria	 um	 espaço	 intermediário	 que	 pode	
ser	 as	 duas	 coisas.	 O	 “entre-lugar”	 é	 uma	 zona	 intervalar	 ou	 intersticial	 que	
promove	 a	 possibilidade	 heurística	 de	 engendrar	 algo	 novo,	 estabelecer	 novos	
diálogos	 por	meio	 de	 desbravamentos,	 um	processo	 de	 troca	 continua	 entre	 o	
cheio	e	o	vazio.	
	
	
	

1.2.4	—	Enquadramento	teórico	—	conclusão.				
	
Através	de	uma	abordagem	experimental	e	crítica	(pós-moderna)	acerca	

do	 objeto	 de	 estudo	 que	 neste	 caso	 é	 a	 Pintura	 em	 tela,	 este	 trabalho	 visa	
explorar	 através	 do	 método	 de	 colagem-montagem	 (alegoria	 narrativa)	 a	
utilização	de	embalagens	planificadas	que	são	apropriadas	pela	pintura	sobre	a	
forma	de	rizomas	(cada	embalagem	tem	uma	forma	diferente	e	serve	diferentes	
funções)	e	onde	várias	conexões	são	estabelecidas	a	todo	o	momento.	O	uso	de	
máscaras	 (embalagens	 planificadas)	 é	 aqui	 utilizado	 como	 um	 processo	 de	
colagem	invertida,	onde	não	há	a	utilização	do	referente	como	colagem	literal	na	
pintura,	 mas	 uma	 adaptação	 que	 funciona	 como	 um	 entre-espaço,	 um	 espaço	
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intervalar	 que	 obscurece	 partes	 da	 imagem	 ao	 ser	 colado	 no	 suporte	 numa	
composição	 aleatória,	 criando	 espaços	 ambivalentes	 de	 visibilidade	 e	
invisibilidade.	 Através	 de	 movimentos	 gestuais	 (pinceladas,	 manchas,	
arrastamentos	 de	 tinta,	 etc.)	 as	 máscaras	 são	 fixadas	 no	 suporte	 para	 depois	
serem	 retiradas	 para	 voltar	 a	 repetir	 o	 processo,	 estabelecendo	 assim	 a	
acumulação	 de	 camadas	 sobre	 a	 forma	 de	 um	 rizoma.	 A	 cada	 intervenção	 as	
máscaras	 são	 reutilizadas	 em	 novas	 composições	 aleatórias	 permitindo	 assim	
um	efeito	de	leitura	da	obra	onde	se	pode	observar	todos	momentos	de	colisão	
entre	os	diferentes	elementos	e	a	evolução	temporal	da	obra.		
	

Estas	 pinturas	 de	 carácter	 experimental	 em	 forma	 de	 ensaios	 plásticos	
visam	explorar	a	planicidade	literal	da	pintura	em	tela,	o	gesto	autorreferencial	
da	 tinta	projetada,	e	a	utilização	da	colagem	invertida	em	repetidas	montagens	
aleatórias	onde	se	pretende	explorar	e	dar	a	ver	o	transitório,	o	entre-espaço,	a	
manifestação	do	“terceiro	excluído”	criando	um	efeito	de	visibilidade	e	leitura	de	
todo	o	processo	experimental	da	obra.	

	
A	investigação	teórica	proposta	para	o	presente	relatório,	apresenta	como	

ponto	 de	 partida	 para	 o	 processo	 criativo	 e	 para	 o	 discurso	 teórico,	 a	 relação	
entre	 a	 dupla	 leitura	 da	 obra,	 que	 por	 um	 lado	 revela/esconde	 através	 da	 sua	
visibilidade	e	também	através	da	sua	leitura	onde	encontramos	a	ambiguidade	e	
ambivalência	patente	no	trabalho.		
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Cap.	2	—	RIZOMA	
	
	
2.1	—A	estrutura	Rizomática	de	Deleuze	e	Guattari.		
	

	“As	coisas	que	me	vêm	ao	espírito	apresentam-se	a	mim	não	pela	raiz,	mas	
por	 um	 ponto	 qualquer	 situado	mais	 ou	menos	 no	meio.	 Tente,	 pois,	 guardá-las,	
tente,	pois,	guardar	um	bocadinho	de	erva	que	só	começa	a	crescer	pelo	meio	do	
caule,	e	de	se	agarrar	a	ele.”	(Deleuze	e	Guattari,	apud.	Kafka,	1980,	p.46).	
	

A	atualidade	contemporânea	ou	era	Pós-moderna	é	um	campo	fértil	para	
todo	 o	 tipo	 de	 produções	 conceptuais,	 seja	 no	 âmbito	 de	 uma	 determinada	
ciência	ou	saber,	ou	numa	perspetiva	cada	vez	mais	interdisciplinar,	integrando	
estas	produções	em	construções	de	sentidos	múltiplos	e	maleáveis	que	transitam	
de	umas	áreas	para	as	outras.		

	
No	caso	da	pintura,	esta	disciplina	está	intimamente	ligada	à	filosofia	no	

que	 diz	 respeito	 ao	 ato	 criativo,	 que	 se	 manifesta	 em	 filosofia	 na	 criação	 de	
conceitos	 e	 na	 pintura	 na	 criação	 de	 imagens,	 imagens	 estas	 que	 na	 sua	
desconstrução	 em	 expressão	 e	 conteúdo	 se	 desmaterializam	 em	 produções	
também	conceptuais.		

	
Sobre	este	assunto	propõe-se	primeiro	uma	abordagem	às	estruturas	em	

árvore,	 referidas	 pelos	 autores	 na	 obra	 “Mil	 Planaltos”	 como	 sínteses	
problemáticas	 e	 pôr	 em	 contraponto	 a	 hipótese	 de	 estabelecer	 uma	 estrutura	
rizomática,	ou	seja,	pretende-se	estabelecer	as	bases	para	uma	disseminação	de	
conteúdos	 no	 universo	 da	 pintura	 baseada	 no	 conceito	 de	 “rizoma”	 de	 Gilles	
Deleuze	 e	 Félix	 Guattari	 em	 oposição	 à	 comummente	 conhecida	 estrutura	 em	
árvore.		

	
O	 interesse	 por	 este	 conceito	 advém	 do	 processo	 que	 utilizo	 no	 meu	

projeto	de	pintura	onde	exploro	o	gesto	pictórico	através	de	um	sistema	que	me	
permite	 criar	 uma	 estrutura	 rizomática	 onde	 os	 gestos-formas-movimentos	
assumem	o	carácter	autorreferencial	 (alegoria	narrativa).	 	Estes	manifestam-se	
no	 espaço	 da	 tela	 como	 uma	 rede	 de	 autómatos	 que	 acabam	 por	 criar	 uma	
espécie	 de	mapas	 que	 sugerem	 uma	 estrutura	 de	 passagens.	 É	 a	 partir	 dessas	
experiências	 que	 se	 insinua	 o	 desejo	 de	 romper	 com	 a	 estrutura	 em	 árvore	 e	
sobretudo	com	a	imposição	de	um	centro	que	esse	sistema	implica.		

	
Neste	 trabalho,	 parte	 teórico,	 parte	 prático,	 tento	 estabelecer	 um	

princípio	 de	 conexão	 entre	 as	 diferentes	 unidades	 que	 pudesse	 abrir	 as	
possibilidades	de	 significação	da	 forma	mais	ampla	possível.	Este	 capítulo	 foca	
assim	 a	 distinção	 entre	 as	 duas	 estruturas,	 a	 árvore	 e	 o	 rizoma,	 e	 progredirá	
dissecando	 este	 último.	 Assim	 pretendo	mostrar	 a	 importância	 e	 a	 atualidade	
deste	 conceito,	 publicado	 em	 1980	 no	 livro	 Mille	 Plateaux,	 e	 a	 sua	 possível	
aplicação	na	prática	da	pintura.		
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2.1.1	—	A	estrutura	em	árvore.		

As	 estruturas	 arbóreas	 estão	 sempre	 adstritas	 à	 unidade.	 A	 unidade	
inicial,	“root	node”,	estabelece	um	princípio	unitário	indivisível.	Toda	a	estrutura	
se	 condiciona	à	 ideia	de	unidade	e	da	 sua	partição,	os	 ramos.	Cada	elemento	é	
chamado	nó	e	faz,	assim,	parte	de	uma	estrutura	sempre	condicionada	ao	uno	e	
ao	múltiplo,	não	à	multiplicidade.		

	
Este	sistema	pressupõe	uma	hierarquia,	ou	seja,	a	leitura	está	dependente	

do	 elemento	 anterior.	 Cada	 elemento	 está	 condicionado	 a	 uma	 cadeia,	 o	 que	
precede	e	o	que	lhe	segue.		

	
A	estrutura	em	árvore	representa,	por	isso,	uma	estrutura	sistemática	de	

exposição	de	conteúdos.	É	uma	estrutura	hierárquica,	que	compreende	centros	
de	 significância	 e	 de	 subjetivação,	modelo	 organizador	 por	 isso.	 Temos	 de	 ter	
presente,	que	nas	classificações	científicas	o	que	é	afirmado	para	os	elementos	
de	maior	nível	é	válido	 também	para	os	subordinados,	enquanto	que	o	 inverso	
não	se	verifica.	Isto	representa	apenas	um	exemplo	das	restrições	deste	sistema.	
Tentaremos	 ver	 como	 no	 domínio	 artístico	 estas	 condicionantes	 se	 tornam	
constrangimentos	 criativos,	 tanto	 a	 jusante	 como	 a	montante.	Mas,	 sobretudo,	
interessa-nos	 ter	 presente	 o	 domínio	 da	 árvore	 na	 realidade	 e	 pensamentos	
ocidentais	 “da	 botânica	 à	 biologia,	 a	 anatomia,	 mas	 também	 a	 gnosiologia,	 a	
teologia,	 a	 ontologia,	 toda	 a	 filosofia...:	 o	 fundamento-raiz,	 Grund,	 roots	 e	
fundações.”(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	40).	

	
Desde	 de	 Charles	 Darwin	 (1809-1882)	 a	 estrutura	 em	 árvore	 foi	

amplamente	utilizada	como	forma	de	ordenar	o	conhecimento,	de	tentar	conferir	
uma	ordem	ao	caos.	As	hipóteses	no	campo	das	ciências	naturais	levaram	assim	
ao	ordenamento	através	de	tipologias	genealógicas.	Nos	nossos	dias	algumas	das	
conclusões	 destes	 naturalistas	 foram	 postas	 em	 causa	 e	 o	 modelo	 arbóreo	
começa	a	não	resistir	às	sugestões	de	evoluções	paralelas.		

No	 entanto,	 como	Deleuze	 e	Guattari	 referem	em	 relação	 à	 constituição	
das	opiniões:		

“Pedimos	apenas	que	as	nossas	ideias	se	encadeiem	segundo	um	mínimo	de	
regras	 constantes,	 e	 as	 associações	das	 ideias	nunca	 teve	outro	 sentido,	 o	 de	nos	
fornecer	 essas	 regras	protetoras,	 semelhança,	 contiguidade,	 causalidade,	 que	nos	
permitem	pôr	um	pouco	de	ordem	nas	 ideias,	passar	de	uma	para	outra	segundo	
uma	 ordem	 do	 espaço	 e	 do	 tempo,	 impedindo	 a	 nossa	 «fantasia»	 (o	 delírio,	 a	
loucura)	de	percorrer	o	universo	num	instante	para	nele	engendrar	cavalos	alados	
e	dragões	de	fogo.”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,		p.	176-177).		

“Como	 Lawrence	 descreve,	 esta	 é	 a	 atitude	 de	 fabricar	 continuamente	
sombrinhas	 para	 abrigo,	 onde	 se	 podem	 estabelecer	 convenções	 e	 opiniões:	 “o	
poeta,	o	artista,	pratica	uma	fenda	na	sombrinha	(...)	para	fazer	passar	um	pouco	
de	caos	livre	e	ventoso	e	enquadrar	numa	brusca	luz	uma	visão	que	surge	através	
da	fenda.”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,		p.	178).	
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O	modelo	arbóreo	impera	ainda	na	maioria	das	áreas	do	conhecimento	e	
está	 profundamente	 ligada	 à	 própria	 forma	 de	 difusão	 desse	 conhecimento:	 o	
livro.	O	livro	enquanto	“realidade	natural”,	forma	estável,	“aprumada”.		

Escrever	nada	tem	a	ver	com	significar,	mas	com	calcorrear,	cartografar,	
mesmo	terras	por	vir.		

Poder-se-ia	 refletir	 sobre	 a	 estrutura	 do	 livro,	 mas	 interessa-nos	 não	 o	
manuseamento	da	realidade	física	e	sim	a	forma	espiritual.	É	nesta	que	a	lógica	
binária	se	faz	sentir	mais	profundamente.		

Este	não	será	um	processo	mais	próximo	do	modo	como	o	nosso	cérebro	
funciona,	 sobretudo	 no	 que	 diz	 respeito	 à	memória	 curta.	 Tal	 como	Deleuze	 e	
Guattari	referem:		

“Os	 neurologistas,	 os	 psicofisiologistas	 distinguem	 uma	 memória	 longa	 e	
uma	 memória	 curta	 (da	 ordem	 de	 um	 minuto).	 Ora,	 a	 diferença	 não	 é	 só	
quantitativa:	a	memória	curta	é	do	tipo	do	rizoma,	diagrama,	enquanto	a	longa	é	
arborescente	 e	 centralizada	 (impressão,	 engrama,	 decalque	 ou	 fotografia).	 A	
memória	curta	não	é	absolutamente	nada	submetida	a	uma	lei	de	contiguidade	ou	
de	imediatez	ao	seu	objeto,	pode	ser	à	distância,	vir	ou	voltar	muito	tempo	depois,	
mas	 sempre	 nas	 condições	 de	 descontinuidade,	 de	 ruptura	 e	 de	 multiplicidade.”	
(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	36).	

Deleuze	 e	 Guattari	 defendem	 desta	maneira	 que	 “mesmo	uma	disciplina	
tão	«avançada»	como	a	linguística	mantém	como	imagem	de	base	esta	árvore-raiz,	
que	a	prende	à	 reflexão	 clássica	 (por	 exemplo	Chomsky	 e	a	árvore	 sintagmática,	
começando	num	ponto	S	para	proceder	por	dicotomia).”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	
p.	 23).	 E	 prosseguem	 reforçando	 a	 ideia	 que	 este	 tipo	 de	 pensamento	 nunca	
compreendeu	 a	 multiplicidade	 estando	 sempre	 debaixo	 da	 condição	 da	 forte	
unidade	principal,	a	do	eixo	que	suporta	as	raízes	secundárias.		

Interessa-nos	 ter	 presente	 o	 livro	 como	 forma	 de	 transmissão	 de	
conhecimento,	de	 conteúdos	documentais	ou	 ficcionais	 e	 a	 sua	 relação	estreita	
com	o	cinema	no	que	respeita	à	narrativa.	Ambos	se	encontram	condicionados	à	
sua	 materialidade	 física.	 O	 livro	 no	 seu	 ordenamento	 em	 torno	 de	 um	 eixo	
permite,	apesar	de	tudo,	a	consulta	aleatória	e	o	cinema	condicionado	à	película	
e	à	sua	projeção	linear.	Em	ambos	os	suportes	qualquer	nova	entrada	significa	o	
refazer	de	todo	o	processo.		

	

2.1.2	—	Rizoma	–	Gilles	Deleuze	e	Félix	Guattari	em	Mil	Planaltos.	

A	 interatividade	 pode	 ser	mais	 que	 a	mera	 opção	 de	 caminhos	 que	 nos	
transportam	 para	 diferentes	 rumos.	 Pode	 constituir-se	 como	 uma	 forma	 de	
podermos	 estabelecer-nos	 numa	 multiplicidade.	 De	 realmente	 entender	 a	
multiplicidade	como	substantivo	e	não	só	como	adjetivo.		

Deleuze	 e	 Guattari	 estabelecem	 o	 rizoma	 como	 um	 conceito	 oposto	 à	
estrutura	 arborescente	 exemplificado	 no	 próprio	 processo	 operativo	 de	
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construção	 de	Mil	 Planaltos.	 “Um	 livro	 não	 tem	 objeto	 nem	 assunto,	 faz-se	 de	
matérias	 diversamente	 formadas,	 de	 datas	 e	 de	 velocidades	muito	 diferentes.”	
(Deleuze	 e	 Guattari,	 1980,	 p.	 22).	 Este	 conceito	 corresponde	 a	 uma	 real	
multiplicidade.		

São	estabelecidos	alguns	princípios	 relativos	ao	conceito	de	rizoma,	que	
desenvolveremos	nos	pontos	seguintes:		

		 “1.º	e	2.º	Princípios	de	conexão	e	de	heterogeneidade:	qualquer	ponto	
de	um	rizoma	pode	ser	conectado	com	qualquer	outro,	e	tem	de	sê-	lo.”	(Deleuze	e	
Guattari,	1980,	p.	25).	

O	exemplo	encontrado	por	Deleuze	e	Guattari	diz	respeito	ao	modo	como	
a	 língua	 evoluí,	 por	 “caules	 e	 fluxos	 subterrâneos,	 ao	 longo	 de	 vales	 fluviais,	 ou	
linhas-de-ferro,	 desloca-se	 fazendo	 nódoas”	 e	 estabiliza-se	 “à	 volta	 de	 uma	
paróquia,	 de	um	bispado,	 de	uma	capital”	 (Deleuze	 e	 Guattari,	 1980,	 p.	 26)	 em	
oposição	à	árvore	linguística	de	Chomsky.		

Para	 uma	 aproximação	 ao	modelo	 da	 narrativa	 não-linear,	 construída	 a	
partir	 de	diferentes	 elementos,	 os	 princípios	da	 conexão	 e	da	heterogeneidade	
são	 vitais.	 Cada	 elemento	 deve	 constituir-se	 como	 uma	 unidade,	 por	 mais	
fragmentária	 que	 seja.	 As	 possíveis	 ligações	 destas	 unidades	 através	 da	
interatividade	 transportam-nos	 por	 diversas	 linhas,	 diferentes	 na	 sua	
significação,	mas	do	mesmo	rizoma.	Um	rizoma	é,	por	isso,	sempre	heterogéneo.	
Constitui-se	 de	 unidades	 diferenciadas	 e	 não	 de	 fragmentos	 de	 uma	 mesma	
realidade.	

Parece-nos	importante	o	estabelecimento	do	rizoma,	da	multiplicidade.	Se	
a	heterogeneidade	é	um	princípio	vital,	a	sua	delimitação	pode	sê-lo	também,	na	
coerência	de	um	projeto,	o	seu	plano	de	consistência.	Deleuze	e	Guattari	referem	
a	constante	emissão	de	“linhas	de	fuga”	de	um	rizoma	para	outros:	uma	unidade	
pode	fazer	parte	de	mais	do	que	um	rizoma.		

“3.º	 Princípio	 de	 multiplicidade:	 É	 apenas	 quando	 o	 múltiplo	 é	
efetivamente	 tratado	 como	 substantivo,	 como	 multiplicidade,	 que	 já	 não	 tem	
nenhuma	relação	com	o	Um	como	sujeito	ou	como	objeto,	como	realidade	natural	
ou	 espiritual,	 como	 imagem	 e	 mundo.	 As	 multiplicidades	 são	 rizomáticas	 e	
denunciam	as	 pseudo-multiplicidades	 arborescentes.	 (...)	 Uma	multiplicidade	 não	
tem	nem	sujeito	nem	objeto,	mas	apenas	determinações,	grandezas,	dimensões	que	
não	podem	crescer	sem	que	ela	mude	de	natureza	(as	leis	da	combinação	crescem,	
pois,	com	a	multiplicidade).”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.		27).	

A	verdadeira	multiplicidade	é	heterogénea,	não	existe	por	 isso	qualquer	
relação	com	o	Um,	com	a	unidade,	com	o	centro.		

Uma	multiplicidade	muda	de	natureza	à	medida	que	aumenta	o	número	
de	conexões.	A	multiplicidade	é	constituída	por	linhas	e	não	por	pontos	como	na	
árvore.	“Quando	Glenn	Gould	acelera	a	execução	de	uma	peça,	não	age	apenas	por	
virtuosismo,	 transforma	os	pontos	musicais	 em	 linhas,	 faz	proliferar	 o	 conjunto.”	
(Deleuze	 e	 Guattari,	 1980,	 p.27).	 O	 plano	 de	 consistência	 da	 multiplicidade	 é	
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assim	uma	grelha	ou	trama	que	“é	o	fora	de	todas	as	multiplicidades”.	(Deleuze	e	
Guattari,	1980,	p.	28).		

Os	princípios	da	multiplicidade	podem	ainda	ser	complementados	com	a	
analogia	que	Deleuze	e	Guattari	fazem	com	o	feltro,	e	por	sua	vez	com	a	oposição	
ao	tecido.	Existe	uma	relação	óbvia	entre	o	nomadismo	e	o	sedentarismo:	o	feltro	
–	amálgama	de	fibras	-	é	uma	invenção	dos	nómadas,	o	tecido	–	cruzamento	de	
fios	recorrendo	a	uma	máquina	de	 tecer	–	 invenção	sedentária.	O	 feltro	 tem	as	
mesmas	 propriedades	 do	 nomadismo,	 é	 infinito	 em	 todas	 as	 direções,	 ao	
contrário	do	tecido,	que	só	pode	sê-lo	numa	direção,	já	que	está	condicionado	na	
largura.	A	utilização	do	feltro	e	da	gordura	por	Beuys	faz	parte	de	uma	mitologia	
pessoal	baseada	no	seu	salvamento	por	nómadas.	O	nómada	está	sempre	“entre”.	
Não	existe	um	destino	nem	uma	origem.	O	nomadismo	é	constituído	por	linhas	e	
não	por	pontos.		

“As	multiplicidades	definem-se	pelo	fora:	pela	linha	abstrata,	linha	de	fuga	
ou	 desterritorialização	 segundo	 a	 qual	 mudam	 de	 natureza	 ao	 conectar-se	 com	
outras.”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	28).	

		 O	patchwork	é,	tal	como	o	feltro,	uma	criação	nómada.	E,	do	mesmo	modo,	
constitui-se	como	um	rizoma	de	possibilidades	infinitas	em	todos	os	sentidos.	É	
este	caminho	que	Pollock	segue	ao	abandonar	o	cavalete.	O	caminho	do	“afastar-
se	também	da	delimitação	(enquadramentos	ou	limites),	da	distância	perspetival	e	
das	assunções	de	simetria	ou	centragem	orgânica”	 (Jonh	Rajchman,	1998,	p.	76).	
Esta	mudança	de	 plano,	 do	 vertical	 para	 o	 horizontal,	 transforma	 a	 pintura	 de	
Pollock	 num	 espaço	 nómada.	 As	 linhas	 enrolam-se	 sobre	 si	 próprias	
infinitamente,	são	linhas	nómadas	e	não	contornos.	
	

“4.º	 Princípio	 de	 rutura	 assignificante:	 contra	 os	 cortes	 demasiado	
significantes	que	separam	as	estruturas,	ou	atravessam	alguma.	Um	rizoma	pode	
ser	interrompido,	quebrado	num	sítio	qualquer,	retoma	segundo	esta	ou	aquela	das	
suas	linhas	e	segundo	outras	linhas.”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	28).	

Talvez	o	exemplo	mais	claro,	desta	ruptura	assignificante	do	rizoma,	seja	
o	de	interromper	um	carreiro	de	formigas.	Não	se	acaba	com	o	rizoma,	ele	volta,	
porque	as	formigas	são	um	rizoma	animal.		

O	 rizoma	é	 constituído	por	 linhas:	 “linhas	de	segmentaridade	segundo	as	
quais	se	estratificou,	se	territorializou,	se	organizou,	significou,	atribuiu,	etc.”;	mas	
também	por	“linha	de	desterritorialização	pelas	quais	foge	sem	cessar.”	(Deleuze	e	
Guattari,	1980,	p.	28)	Estas	 linhas	de	fuga	são	resultado	da	explosão	das	 linhas	
segmentares	do	rizoma,	mas	não	param	de	apontar	uma	para	as	outras.	“Faz-se	
uma	rutura,	 traça-se	uma	 linha	de	 fuga,	mas	arrisca-se,	 sempre,	 encontrar	 sobre	
ela	organizações	que	reestratificam	o	conjunto.”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	29).	

O	que	interessa	na	linha,	para	os	autores,	é	o	meio	e	não	as	extremidades.	
Uma	 linha	 não	 une	 aqui	 pontos.	 Os	 caules	 subterrâneos	 superficiais	 unem	
realidades	diferentes,	Planaltos.	“Todos	os	planaltos	podem	ser	lidos	em	qualquer	
sítio	 e	 ser	postos	em	relação	com	qualquer	outro.”	 (Deleuze	 e	 Guattari,	 1980,	 p.	
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45).	Estas	linhas,	ou	caules	subterrâneos,	são	as	microfendas	cerebrais.		

Outro	exemplo,	 aqui	 animal	 e	vegetal,	 é	dado	por	Deleuze	e	Guattari	no	
sentido	de	esclarecer	a	desterritorialização	e	a	reterritorialização	num	rizoma:		

“A	 orquídea	 desterritorializa-se	 ao	 formar	 uma	 imagem,	 um	 decalque	 da	
vespa,	 mas	 a	 vespa	 reterritorializou-se	 sobre	 esta	 imagem.	 A	 vespa	
desterritorializou-se,	no	entanto,	tornando-se	ela	própria	uma	peça	do	aparelho	de	
reprodução	 da	 orquídea;	 mas	 reterritorializa	 a	 orquídea	 ao	 transportar-lhe	 o	
pólen.	 A	 vespa	 e	 a	 orquídea	 fazem	 rizoma	 enquanto	 heterogéneas.”	 (Deleuze	 e	
Guattari,	1980,	p.	29).		

O	mais	importante	não	é	a	imitação,	neste	caso	o	mimetismo,	é	a	captura	
do	 código,	 o	 devir-vespa	 da	 orquídea	 e	 o	 devir-orquídea	 da	 vespa,	 “cada	 um	
destes	 devires	 garantindo	 a	 desterritorialização	 de	 um	 dos	 termos	 e	 a	
reterritorialização	do	outro”.	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	29).		

A	 construção	de	um	rizoma	no	universo	da	pintura,	deve,	 assim,	 ter	em	
conta	estes	fluxos	de	desterritorialização	e	reterritorialização.	As	unidades	que	o	
constituem,	devem,	ao	estabelecer	conexões,	provocar	estes	fluxos	com	maior	ou	
menor	 intensidade.	 Estes	 fluxos	 são	 linhas	 que	 se	 estendem	 e	 que	 vão	
aumentando	o	território	do	rizoma	através	de	círculos	de	convergência	em	clara	
anti-genealogia.	O	meio	não	é	média,	é	o	lugar	onde	se	ganha	velocidade.		

Um	 rizoma	não	 é	 em	 si	 um	 sistema	 fechado.	 Permite	 novas	 inserções	 e	
exclusões	sem	alterar	por	isso	a	sua	significância.	“Um	rizoma	não	começa	e	não	
acaba,	 está	 sempre	 no	 meio,	 entre	 as	 coisas,	 inter-ser,	 intermezzo.	 A	 árvore	 é	
filiação,	mas	o	rizoma	é	aliança,	unicamente	aliança.	A	árvore	impõe	o	verbo	«ser»,	
mas	o	rizoma	tem	por	tecido	a	conjunção	«e...	e...	e...».”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	
48).		

“5.º	 e	 6.º	 Princípio	 de	 cartografia	 e	 de	 decalcomania:	um	rizoma	não	
está	sujeito	a	nenhum	modelo	estrutural	ou	generativo.	É	estranho	a	qualquer	eixo	
genético,	como	de	estrutura	profunda.	...».”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	32)		

Nestes	 dois	 últimos	 pontos	 Deleuze	 e	 Guattari	 vão	 opor	 o	 mapa	 ao	
decalque	como	imagens	do	rizoma	e	da	árvore.		

O	 decalque	 pode	 ser	 interpretado,	 neste	 contexto,	 como	 o	 refazer	 do	 já	
feito.	 Quando	 nos	 colocamos	 na	 estrutura	 arbórea	 seguimos	 apenas	 caminhos	
pré-estabelecidos,	sem	qualquer	possibilidade	de	subversão.	Voltamos	às	ideias	
tranquilizantes,	 à	 estrutura.	 Em	 Mil	 planaltos	 são	 feitas	 analogias	 com	 a	
psicanálise	ou	a	 linguística,	no	sentido	em	que	se	procura	encontrar	um	objeto	
inconsciente	cristalizado,	como	forma	de	poder	descodificar	qualquer	trama.		

O	 mapa,	 em	 oposição	 ao	 decalque,	 é	 um	 rizoma.	 O	 mapa	 é	 feito	 de	
conexões,	 é	 aberto,	 “desmontável,	 invertível,	 susceptível	 de	 receber	modificações	
constantes.”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	32).	
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Deleuze	e	Guattari	dizem-nos	que	o	mapa	não	reproduz	um	inconsciente	
fechado	 sobre	 si	 mesmo	 e	 que	 antes	 o	 constrói.	 O	 inconsciente	 apresenta	
entradas	 e	 saídas,	 o	 próprio	 desejo	 ou	 os	 sonhos	 não	 podem	 ser	 em	 absoluto	
explorados	 por	 uma	 estrutura,	 são	 mapas	 que	 se	 constroem,	 desmontam,	
reconstroem,	rasgam,	invertem	e	não	decalques.		

“O	mapa	pode	rasgar-se,	 ser	virado	do	avesso,	adaptar-se	a	montagens	de	
qualquer	 natureza,	 ser	 posto	 em	 estaleiro	 por	 um	 indivíduo,	 um	 grupo,	 uma	
formação	 social.	Pode-se	desenhá-lo	numa	parede,	 concebê-lo	como	uma	obra	de	
arte,	construí-lo	como	uma	ação	política	ou	como	uma	meditação.	É,	 talvez,	uma	
das	 características	 mais	 importantes	 do	 rizoma,	 de	 ser	 sempre	 com	 entradas	
múltiplas;	a	toca	neste	sentido	é	um	rizoma	animal	e	compreende	por	vezes	uma	
nítida	distinção	entre	a	linha	de	fuga	como	corredor	de	deslocação	e	os	estratos	de	
reserva	ou	de	habitação	(cf.	o	rato	almiscarado).”	(Deleuze	e	Guattari,	1980,	p.	32-
33).		

Entrar	 pelo	meio,	 estar	 sempre	 no	meio,	 interromper	 e	 voltar	 por	 este	
mapa	 de	 entradas	 e	 saídas	 múltiplas,	 resulta	 quase	 como	 descrição	 do	 que	
acontece	no	sistema	pictórico	que	aqui	se	propõe.		

Analogamente	à	deslocação	do	ser	no	espaço,	propõe-se	uma	abordagem	
a	um	sistema	que	nos	permite	estar	sempre	no	meio	desse	espaço,	explorando-o	
de	forma	idiossincrática,	sem	estrutura	prévia,	com	entradas	e	saídas	múltiplas.	
Foi	este	o	princípio	que	presidiu	à	construção	das	pinturas	que	apresentamos.		

O	presente	 relatório,	propõe	uma	 reflexão	 sobre	a	 abordagem	pictórica,	
através	de	uma	construção	centrada	no	conceito	de	Rizoma	de	Gilles	Deleuze	e	
Félix	Guattari	em	Mil	Planaltos.		

Este	conceito,	proposto	na	sua	génese	como	uma	nova	maneira	de	pensar	
o	livro	e,	de	um	modo	mais	amplo,	o	próprio	homem	e	as	ciências	que	o	estudam,	
apresenta-se-nos	como	uma	forma	de	explorar	o	universo	pictórico	de	um	modo	
mais	próximo	daquilo	que	é	a	estrutura	 rizomática.	A	pintura	permite,	de	uma	
forma	bastante	direta,	desenvolver	este	conceito	nos	seus	diversos	princípios	e	
fazer	uma	ponte	com	outro	tipo	de	estruturas,	no	caso	em	questão	a	filosofia.		

Os	 princípios	 da	 estrutura	 arbórea,	 a	 sua	 rigidez	 hierarquizante	 e,	
sobretudo,	a	dependência	do	Um	e	a	sua	lógica	binária,	são	fatores	que	pretendo	
ultrapassar	numa	forma	criativa	de	expor	conteúdos.	Deste	modo,	temos	vindo	a	
conceber	 um	 trabalho,	 que	 aqui	 se	 apresenta,	 e	 que	 visa	 tornar	 claros	 os	
princípios	 expostos.	 Este,	 não	 pretende,	 até	 pelas	 suas	 características	
processuais,	fechar	o	conceito	numa	forma.	Apresentamo-lo	como	uma	possível	
entrada	ou	saída	deste	sistema	rizomático,	que	o	universo	da	pintura	nos	torna	
disponível,	 para	 explorarmos	 em	novas	 formas	de	 expressão	 e	 significação.	Na	
construção	 de	 novos	mapas,	 sempre	 passíveis	 de	 serem	 complementados	 com	
novas	 entradas,	 novas	 conexões,	 que	 desterritorializam	 e	 reterritorializam	 as	
anteriores.		
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2.2	—A	Pintura	Gestual	como	meio	para	construir	constelações	rizomáticas.	
	

A	pintura	gestual	manifestou-se	através	de	diferentes	dinâmicas	teóricas	
e	práticas	ao	longo	da	história	da	arte.	Diversos	artistas	influenciados	pelo	efeito	
estimulante	do	acaso	no	processo	criativo	produziram	obras	onde	exploravam	o	
“gesto-forma”	como	o	elemento	pictórico	fulcral	na	expressão	plástica	da	pintura,	
mas	 fizeram-no	 de	 forma	 bastante	 distinta	 e	 com	 diferenças	 bastante	
contraditórias	no	que	diz	respeito	ao	valor	expressivo	incutido	na	concepção	do	
“gesto-forma”	 como	 pintura,	 tornando	 cada	 gesto/sinal	 dotado	 de	 uma	
significação	própria.	Cada	gesto/elemento/movimento/operação	é	neste	tipo	de	
pintura	 encarado	 como	 o	 seu	 próprio	 devir,	 um	 fluxo	 permanente,	 um	
movimento	 ininterrupto	 que	 dissolve,	 cria	 e	 transforma	 todas	 as	 realidades	
existentes.	 Cada	 gesto	 pretende	 vir	 a	 ser	 a	 sua	 própria	 forma,	 tornar-se	 a	 sua	
própria	existência.	

	
Através	 de	 uma	 tentativa	 de	 síntese	 em	 pintura,	 método/operação	 que	

consiste	em	reunir	elementos	diferentes,	concretos	ou	abstratos	e	fundi-los	num	
todo	 coerente,	 numa	 composição	 ou	 arranjo	 que	 surge	 empiricamente	 com	 a	
experiência	objetiva	da	pintura,	a	pintura	gestual	manifesta-se	a	partir	de	uma	
abordagem	 pictórica	 autorreferencial	 que	 consiste	 na	 expressão	 sintética	 da	
pincelada,	do	gesto	ou	movimento	que	a	fixa	ou	das	operações	elementares	que	a	
constroem	progressivamente.	

	
Este	estilo	de	pintura	é	caracterizado	pelo	uso	de	pinceladas	espontâneas	

e	 vigorosas,	 manchas,	 pingos	 e	 escorridos,	 e	 procura	 uma	 aproximação	 à	
linguagem	musical,	onde	a	expressividade	dos	sons	se	torna	linguagem	pictórica.		

	
Antoni	Tápies,	Mark	Rothko,	Karel	Appel,	Henri	michaux,	Hans	Hartung,	

Pierre	 Soulages,	 Jackson	 Pollock,	 Franz	 Kline,	 Gerard	 Ritcher,	 e	 muitos	 outros	
praticaram	este	estilo	de	pintura	transformando	as	manchas	de	cor	e	linhas	em	
ideias	 e	 simbolismos	 subjetivos	 criando	 assim	 a	 sua	 própria	 linguagem	 e	
realizando	os	seus	próprios	discursos	pictóricos.	

	
Esta	forma	de	pintura,	de	escritas	pessoais	inventadas	(pintura	de	sinais)	

onde	 se	 utiliza	 os	 sinais	 e	 gestos	 como	 meios	 expressivos,	 de	 caracter	
autorreferencial,	 onde	 se	 pode	 observar	 o	 gesto	 pictórico	 como	 fenómeno	
estritamente	óptico,	surge	como	reação	à	decoração,	publicidade,	propaganda,	à	
ilustração	 e	 à	 representação	 ilusionista	 clássica	 e	 vai	 de	 encontro	 a	 uma	 nova	
versão	 da	 obra	 de	 arte	 como	 expressão	 livre	 e	 como	 liberta	 de	 uma	 estrutura	
arborescente.	

Influenciada	 pela	 pintura	 oriental,	 pela	 caligrafia,	 e	 pela	 música	 estas	
pinturas	 combinam	 a	 intensidade	 emocional	 do	 expressionismo	 alemão	 com	 a	
estética	 anti-figurativa	das	 escolas	 abstratas	 europeias,	 como	o	 futurismo	ou	o	
cubismo	 sintético.	 Estes	 artistas	 utilizam	 o	 emprego	 de	 paletas	 agressivas,	
conjugando	 traços	 aleatórios	 e	 criando	 empastes	 pesados	 de	 pigmentos	
sobrepostos	 através	 de	 gestos	 instintivos	 e	 onde	 o	 acaso	 e	 o	 aleatório	
determinam	a	evolução	da	pintura.		
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Elege	como	suporte	a	parede	ou	o	chão	o	que	permite	trabalhar	de	todos	
os	lados	provocando	um	efeito	de	sobrevoo	que	permite	uma	perspectiva	aérea,	
desconstruindo	 a	 tradição	 ilusionista	 da	 perspectiva	 clássica,	 tradicional	 e	
transformando	 a	 tela	 num	 espaço	 nómada	 onde	 se	 pode	 estar	 “entre”,	 dentro	
dela.			
	

De	 todos	os	 artistas	que	exploraram	esta	 forma	de	pintura,	 pretende-se	
focar	 o	 trabalho	 de	 Pierre	 Soulages	 e	 de	 Jackson	 Pollock,	 artistas	 que	
manifestaram	 versões	 bastante	 diferentes	 na	 abordagem	 do	 “gesto-forma”.	
Embora	o	“gesto”	seja	o	elemento	essencial	destes	tipos	de	pinturas,	este	adquire	
diferentes	valores,	expressões	e	tensões	teóricas	e	práticas,	a	partir	de	diferentes	
abordagens	e	de	encontro	a	diversas	interpretações.	Tendo	assim	um	carácter	de	
multiplicidade	e	de	assignificância	que	vai	de	encontro	ao	carácter	do	rizoma.	

Pierre	 Soulages	 manifestou	 na	 sua	 obra	 uma	 especial	 reflexão	 sobre	 o	
valor	 “tempo”	 e	 “duração”	 da	 “linha-forma”	 sugerindo	 uma	 analogia	 entre	 a	
expressão	 plástica	 da	 pintura	 com	 a	 linguagem	 musical,	 propondo	 assim	
controlar	essa	mesma	liberdade	gestual	pictórica	mas	incutindo-lhe	um	carácter	
bastante	 formal.	 Soulages	 cria	 gestualidades	 perfeitamente	 controladas	 de	
carácter	formal	onde	rejeita	a	expressão	emocional	para	valorizar	a	construção	
de	imagens	que	podem	ser	interpretadas	de	forma	meramente	racional.	

Jackson	Pollock	aborda	de	maneira	bastante	diferente	esta	modalidade	de	
pintura,	dando	especial	 importância	ao	carácter	expressionista	da	 imagem	pelo	
meio	do	gesto	descontrolado	e	de	encontro	a	uma	poética	romântica	que	altera	
completamente	o	sentido	do	seu	“gesto	pictórico”.	O	seu	“gesto-forma”	perde	o	
fôlego,	 intencionalidade	 e	 a	 sua	 omnipotente	 liberdade	 desemboca	 numa	
insuficiência	expressiva	a	nível	formal.	Tornando	esta	num	fenómeno	puramente	
emocional	e	não	racional.	

O	 termo	Tachismo	surge	 na	 Europa	 durante	 os	 anos	 50	 para	 distinguir	
uma	 nova	 forma	 de	 pintura	 abstrata	 que	 procura	 explorar	 racionalmente	
imagens	“não-formadas”	a	partir	de	uma	abordagem	formal	e	filosófica.	

		 Na	mesma	altura	surge	nos	Estados	Unidos	da	América	a	Action	Painting,	
estilo	 onde	 a	 abordagem	 pictórica	 abdica	 da	 formalidade	 para	 privilegiar	 uma	
abordagem	 à	 dimensão	 espiritual	 no	 ato	 de	 pintar,	 transformando	 este	 num	
ritual	onde	a	tinta	é	lançada	para	a	superfície	da	tela	com	o	objetivo	de	captar	o	
gesto	 imediato	 e	 gravar	 permanentemente	 as	 emoções	 do	 artista.	 Pollock	
praticava	este	estilo	de	pintura	como	uma	necessidade	de	recuperar	a	orientação	
espiritual	na	arte	abstrata,	abdicando	assim	do	seu	carácter	formal.	

Estas	 pinturas	 estritamente	 ópticas	 onde	 se	 pode	 observar	 o	 gesto	
pictórico	 inspiram-se	 ambas	 no	 instinto,	 no	 inconsciente	 e	 na	 intuição	 para	
construir	 uma	 arte	 imaginária	 ligada	 a	 uma	 necessidade	 interior.	 O	 artista	
transforma	manchas	de	cor	e	linhas	em	ideias	e	simbolismos	subjetivos,	criando	
formas	 que	 muitas	 vezes	 remetem	 para	 a	 caligrafia	 oriental.	 Ambas	 as	
abordagens	 neste	 estilo	 de	 pintura	 surgem	 como	 reação	 contra	 tudo	 que	 é	
rigidez	 na	 expressão	 plástica,	 ao	 criarem	 formas	 maleáveis	 estes	 artistas	
afastam-se	das	correntes	pictóricas	tradicionais.	
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Na	 Action	 Painting	 de	 Pollock,	 o	 artista	 tenta	 atingir	 um	 estado	 de	
consciência	que	transcende	o	ato	de	pintar	e	que	o	submerge	na	própria	pintura,	
transportando	 o	 artista	 para	 “dentro	 da	 pintura”.	 Usando	 técnicas	 caligráficas	
automáticas	 como	 meio	 de	 construção	 das	 formas	 gestuais	 espontâneas	 pelo	
meio	da	ação	e	não	da	reflexão.	Inspirado	pelos	processos	surrealistas	de	pintura	
automática,	 na	 Action	 Painting,	 escritas	 pessoais	 inventadas	 são	 realizadas	
através	de	sinais	e	gestos	descontrolados	gravados	ao	longo	da	superfície	da	tela.	

No	 Tachismo	 de	 Soulages,	 procura-se	 uma	 aproximação	 ao	 universo	
musical,	onde	a	expressividade	dos	sons	se	transforma	em	linguagem	pictórica,	
neste	estilo	a	mancha	é	uma	forma	que	contêm	em	si	o	valor	“tempo”,	tal	como	
na	 música	 que	 se	 manifesta	 através	 da	 duração,	 nestas	 pinturas	 o	 tempo	 de	
execução	 intervém	 diretamente	 na	 natureza	 do	 “gesto-forma”.	 Para	 revelar	
diferentes	 tensões	 na	 forma	 da	 mancha,	 utilizam-se	 diferentes	 velocidades	 na	
sua	 execução.	 As	 formas	 lentas	 revelam	 uma	 quase	 imobilidade	 e	 as	 formas	
rápidas	 sugerem	 ritmo,	movimento	 e	 ação.	 Tal	 como	 acontece	 na	música	 e	 na	
arte	da	caligrafia	oriental	o	“Valor	Tempo”	é	o	impulso	do	próprio	ato	artístico.	
Este	estilo	é	caracterizado	pelo	uso	de	pinceladas	vigorosas,	manchas,	pingos	e	
escorridos	que	 são	aplicados	através	de	arrastamentos	 controlados	de	porções	
de	 tinta,	 calculando	 a	 distância	 de	 arrastamento,	 a	 quantidade	 de	 cor	 e	 o	
percurso	 da	 tinta	 ao	 ser	 arrastada	 com	 o	 objetivo	 de	 criar	 formas	 e	 texturas	
espontâneas	 e	 de	 obter	misturas	 cromáticas	 inesperadas	mas	 ensaiando	 estas	
gestualidades	 previamente	 e	 tentando	 controlar	 e	 reter	 racionalmente	 os	
resultados	alcançados	criando	assim	o	seu	próprio	estilo	individual.		

Soulages	parece	abordar	por	intuição	o	“valor	tempo”	na	sua	pintura,	mas	
dando-lhe	 diferentes	 intensidades	 e	 dimensões	 e	 tentando	 sempre	 controlar	 a	
sua	 extensão	 e	 limitações.	 Soulages	 tenta	 revelar	 a	 “duração”	 através	 das	 suas	
“linhas-formas”	que	resultam	como	tempo	inscrito	na	tela.		

Soulages	tenta	fixar	o	elemento	fugidio	gestual	sintetizado	no	mais	breve	
lapso	de	tempo	capaz	de	o	revelar.	Violentamente	anti-romântico	recusa	toda	e	
qualquer	 forma	 de	 efusão,	 utiliza	 a	 cor	 preta	 para	 efetuar	 as	 suas	 formas	 e	
recorre	ao	uso	da	espátula	em	substituição	do	pincel	para	assim	esmagar	a	tinta	
contra	a	tela	criando	formas	gestuais	que	ao	mesmo	tempo	são	luz	e	sombra	mas	
inseparáveis	 da	 forma	 que	 se	 destaca.	 Neste	 artista	 o	 toque	 desaparece	 e	 é	
substituído	pelo	gesto	do	pintor	que	se	revela	como	expressão	do	“tempo”.	

Jackson	 Pollock,	 pioneiro	 da	 Action	 Painting,	 influenciado	 pelo	
surrealismo,	 experimenta	 reintegrar	 na	 sua	 pintura	 a	 liberdade	 omnipotente	 e	
também	a	emotividade,	através	do	inconsciente	e	dos	impulsos	instintivos	no	ato	
de	 pintar.	 E	 assim	 deixa-se	 conduzir	 pelo	 efeito	 estimulante	 do	 acaso	 no	 ato	
criativo	 e	 através	 da	 escrita	 automática	 surrealista	 apercebe-se	 da	 poética	 do	
gesto	imediato	e	assim	desenvolve	e	explora	a	técnica	de	“dripping”.	Colocando	a	
tela	 no	 chão,	 deixa	 cair	 tinta	 ao	 longo	 desta	 movimentando-se	 “dentro	 da	
pintura”,	 sem	 que	 o	 pincel	 toque	 na	 superfície.	 Para	 Pollock	 a	 sua	 pintura	 é	
apenas	o	subconsciente	em	ação	no	seu	aspecto	de	energia	vital	em	estado	bruto.	

Para	 reforçar	 a	 ideia	 de	 que	 este	 estilo	 de	 pintura	 demonstra	 diversas	
analogias	 com	 constelações	 rizomáticas,	 propõe-se	 demonstrar	 que	 através	 de	
uma	 analise	 sintética	 ao	 trabalho	 plástico	 de	 Pierre	 Soulages,	 artista	 que	 se	
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enquadrada	 dentro	 da	 escola	 do	 Tachismo	 Europeu	 e	 contrapondo	 a	 mesma	
analise	ao	trabalho	plástico	de	Jackson	Pollock,	artista	ligado	à	Action	Painting	de	
Nova	 Iorque,	 podemos	 assim	 considerar	 que	 apesar	 de	 ambas	 as	 abordagens	
usarem	 como	 elemento	 fulcral	 na	 exploração	 plástica	 o	 “gesto	 pictórico”	
enquanto	 forma	 final	 espontânea	e	 abstrata	na	prática	 e	 resolução/formulação	
da	pintura,	 e	 desta	 forma	 sugerirem	algumas	parecenças	 entre	 si,	 as	 intenções	
incutidas	 e	 desenvolvidas	 nas	 suas	 pinturas,	 fazem	 com	 que	 estes	 artistas	
caminhem	em	direções	opostas	no	diz	respeito	às	tensões	que	exercem	a	nível	de	
propósito	 artístico	 e	 também	 de	 conteúdos	 formais	 e	 informais.	 Estes	
agenciamentos	demonstram	que	é	possível,	a	partir	de	uma	abordagem	gestual,	
criar	 imagens	 onde	 se	 pratica	 a	 desterritorialização	 do	 gesto/sinal	 pictórico	
heterogéneo	 para	 por	 seguinte	 o	 reterriorializar	 em	 conjunções	 bastante	
diversas	e	múltiplas,	evocando	assim	o	carácter	de	multiplicidade	que	é	próprio	
da	manifestação	rizomática.	
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Cap.	3	—O	TRABALHO	EM	ATELIER	
	
	
3.1—	Processo	empírico.	
	

No	 contexto	 de	 investigação	 criativa	 em	 pintura,	 estes	 trabalhos	
consistem	 em	 diversas	 experimentações	 de	 carácter	 expressivo	 onde	 a	
linguagem	explorada	é	desenvolvida	sobre	si	própria	e	onde	os	gestos	pictóricos	
surgem	 como	 o	 elemento	 fulcral	 de	 composição	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 como	 o	
próprio	resultado	final	da	imagem.	

	
Através	de	uma	abordagem	experimental	à	pintura	gestual,	pelo	meio	da	

colagem-montagem	e	da	sobreposição	de	elementos	pictóricos	gestuais	e	sinais	
gráficos,	tenciona-se	criar	pinturas	sobre	a	forma	de	ensaios	rizomáticos	criando	
novas	 relações	 entre	 os	 diferentes	 elementos	 e	 potenciando	 novos	 diálogos	 a	
partir	da	sua	imprevisibilidade	e	pelo	meio	do	acaso	e	do	erro.	Desta	forma,	estas	
pinturas	manifestam	uma	diferente	linguagem	pictórica	apoiada	na	sua	própria	
obscuridade	plástica	e	conceptual.		

	
	 “Há,	 na	 experiência	 da	 arte	 e	 na	 génese	 da	 obra,	 um	momento	 em	 que	
esta	não	é	ainda	senão	uma	violência	indistinta	que	tende	a	abrir-se	e	a	fechar-se,	
que	 tende	 a	 exaltar-se	 num	 espaço	 que	 se	 abre	 e	 que	 tende	 a	 retirar-se	 para	 a	
profundidade	da	dissimulação:	a	obra	é	então	a	 intimidade	na	 luta	de	momentos	
irreconciliáveis	 e	 inseparáveis,	 comunicação	 dilacerada	 entre	 a	 medida	 da	 obra	
que	se	faz	poder	e	a	desmesura	da	obra	que	quer	a	impossibilidade,	entre	a	forma	
em	que	ela	se	encerra	e	o	ilimitado	em	que	ela	se	recusa,	entre	a	obra	como	começo	
e	 a	 origem	 a	 partir	 da	 qual	 não	 há	 nunca	 obra,	 onde	 reina	 o	 “désoeuvrement”	
eterno.”(Maurice	Blanchot,	2003,	p.	36).	
		

A	partir	de	um	suporte	(tela/papel/objeto)	estes	trabalhos	desenvolveram-
se	através	de	pequenos	movimentos	(elementos/gestos/sinais)	que	foram	sendo	
identificados	 à	 medida	 que	 o	 trabalho	 avançava.	 Estes	 movimentos	 foram	
resultado	 da	 improvisação	 e	 de	 uma	 seleção	 automática	 que	 por	 meio	 do	
desenho	e	da	colagem-montagem	são	transportados	para	a	pintura	no	sentido	de	
testar	 ideias,	 evocando	 assim,	 progressivamente,	 um	 sistema	 de	 contingências	
onde	 diversos	 eventos	 aleatórios	 entram	 em	 colisão	 provocando	 novos	
desentendimentos	produtivos.	

Estas	pinturas	de	carácter	experimental	são	inspiradas	pela	Pintura	Gestual.	
Estas	formas	de	pintura	são	caracterizadas	pelo	uso	de	pinceladas	espontâneas	e	
vigorosas,	 manchas,	 pingos	 e	 escorridos,	 arrastamentos	 e	 empastamentos	 de	
tinta,	 no	 sentido	 de	 obter	misturas	 cromáticas	 e	 texturas	 inesperadas	 criando	
formas	maleáveis.	Este	trabalho	tenta	conjugar	os	diferentes	estilos	e	formas	de	
pintura	 onde	 se	 pode	 observar	 o	 gesto	 pictórico.	 O	 emprego	 de	 paletas	
agressivas,	conjugando	traços	gestuais	aleatórios,	através	de	empastes	pesados	e	
grosseiros	 de	 pigmentos	 sobrepostos	 são	 aplicados	 e	 transportados	 para	 os	
suportes	 através	 de	 gestos	 instintivos.	 O	 acaso	 e	 o	 aleatório	 determinam	 a	
evolução	da	pintura.		
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Assumem-se	 estas	 pinturas	 como	 fenómenos	 estritamente	 ópticos,	 com	
uma	 condição	 autorreferencial	 onde	 o	 gesto	 pictórico	 no	 ato	 de	 pintar	 surge	
como	o	elemento	fulcral	de	composição	e	ao	mesmo	tempo	como	a	própria	forma	
final	da	imagem.	

Existe	neste	 tipo	de	abordagem	uma	aproximação	ao	 fenómeno	musical	e	
sonoro,	onde	a	duração	dita	o	valor	estético	e	expressivo	e	também	a	sua	forma	
final.	 A	 expressividade	 e	 plasticidade	 dos	 sons	 é	 traduzida	 e	 transformada	 em	
linguagem	 pictórica	 criando	 um	 efeito	 háptico	 que	 é	 a	 capacidade	 óptica	 de	
poder	interpretar	e	transformar/traduzir	fenómenos	sonoros	em	efeitos	visuais	
e	 vice-versa.	 Neste	 sentido	 pretende-se	 reforçar	 a	 ideia	 de	 rizoma	 através	 da	
“sonoridade”	 específica	 de	 cada	 gesto/elemento	 utilizado	 nestas	 pinturas,	
fazendo-os	comportar	uma	condição	de	imanência,	de	viagem,	de	rizoma	que	se	
expande	e	 se	multiplica	 em	variadas	 formas	aleatórias	 e	 em	colisões/conexões	
de	novas	formas	que	vão	surgindo.	
	

O	 processo	 de	 construção	 destes	 trabalhos	 surge	 de	 uma	 tentativa	 de	
formulação	 da	 pintura	 como	 ensaios	 pictóricos	 sobre	 a	 forma	 de	 rizomas.	 A	
abordagem	gestual	serve	de	catalisador	para	efetuar	experiências	onde	a	pintura	
é	 encarada	 como	 um	 conjunto	 de	 possibilidades	 técnicas	 de	 manifestar	 o	
fenómeno	 rizomático.	 O	 gesto	 fixado	 na	 tela,	 através	 de	movimentos	 gestuais,	
através	 da	 tinta,	 dos	 instrumentos	 e	 do	 impacto	 bidimensional	 com	o	 suporte,	
torna-se	um	gesto-forma	com	vontade	própria,	onde	cada	gesto	é	encarado	como	
o	seu	próprio	devir	—	sendo	o	resultado	uma	estrutura	rizomática,	uma	rede	de	
autómatos	 finitos	que	 se	 expandem	pelo	espaço	 liso	da	 tela	 com	a	 sua	própria	
condição	 de	 tinta	 nómada	 que	 é	 arrastada	 criando	 as	 suas	 próprias	 formas	 e	
ruídos,	 atalhos	 e	 desvios	 que	 se	manifestam	 pela	 sua	 condição	 de	movimento,	
duração	e	forma-rasto.		

Este	projeto	de	pintura	surge	de	uma	estreita	relação	entre	o	seu	carácter	
teórico	e	a	sua	componente	prática	que	é	o	ponto	de	partida	para	o	ato	de	síntese	
em	pintura,	questionando	a	todo	o	momento	os	fenómenos	ópticos,	resultado	da	
pintura	 como	 imagem.	 Uma	 dialética	 continua	 entre	 a	 prática,	 o	 movimento	
dinâmico	 dos	 fenómenos	 ópticos	 e	 hápticos	 que	 surgem	 no	 processo	 em	
confronto	e	diálogo	constante	entre	a	sua	projeção	teórica,	que	é	assumida	como	
uma	 prática	 experimental	 em	 forma	 de	 ensaios	 incompletos,	 digressivos,	 sem	
prova	 ou	 conclusão.	 Através	 de	 técnicas	 de	 colagem-montagem	 e	 métodos	 de	
transgressão	 experimental,	 de	 apropriação-desapropriação	 de	 elementos	
heterogéneos	 (embalagens	 planificadas),	 explorando	 em	 forma	 de	 síntese	 um	
efeito	 rizomático	 tanto	 na	 totalidade	 como	 em	 cada	 camada	 que	 se	 vai	
acumulando	até	atingir	a	forma	final	de	uma	rede,	de	um	mapa	rizomático.	

No	contexto	de	projeto	de	investigação	criativo	em	Pintura,	este	trabalho	
enquadra-se	 numa	 abordagem	 experimental	 ao	 tema	 da	 Pintura	 gestual	 e	
autorreferencial.	 Experimentando	 através	 da	 sobreposição	 e	 da	 colagem	 de	
diferentes	elementos	pictóricos	e	utilizando	os	mais	variados	estilos	e	 técnicas	
gestuais,	estas	pinturas	desenvolvem-se	no	sentido	de	testar	e	experimentar	os	
mais	 diversos	 potenciais	 expressivos	 destes	 elementos	 em	 composições	
abstratas	 que	 funcionam	 como	 plataformas/estruturas	 de	 registo	 das	 várias	
intervenções.	Estes	diversos	elementos	sobrepostos	e		dispostos	aleatoriamente	
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funcionam	como	um	sistema	de	atalhos,	desvios	e	encontros,	 sem	começo	nem	
fim,	 sem	 centro	 nem	 periferia,	 e	 resultam	 numa	 composição	 imprevisível	 de	
coesões	 dinâmicas	 que	 se	 assume	 como	 o	 resultado	 final	 num	 contexto	 de	
pintura	experimental	sobre	a	forma	de	constelações	rizomáticas.	
	
	
3.2—	Instrumentos	e	procedimentos.		
	

3.2.1—	Desenho	e	Gravura,	estudos.	
	

Na	 necessidade	 de	 efetuar	 alguns	 estudos	 para	 desenvolver	 ideias,	
técnicas	 e	 métodos	 para	 o	 trabalho	 fizeram-se	 algumas	 experiências	 com	
desenho	e	gravura	no	sentido	de	testar	e	aprofundar	o	trabalho	desenvolvido	em	
pintura.	 Os	 estudos,	 ensaios	 e	 experiências	 enquanto	meios,	 são	 os	 princípios	
racionais	 de	 trabalho	 da	 obra	 de	 pintura.	 Ao	 valorizar	 o	 lado	 processual	 e	
reflexivo	do	objeto	plástico,	o	percurso	é	também	um	veículo	transmissor,	onde	a	
pintura,	 vista	 como	 obra	 acabada,	 mostra	 o	 processo	 de	 produção	 que	 se	
pretende	 intencionalmente	 revelar	 e	 valorizar,	 mostrando	 todo	 o	 processo	
criativo	que	levou	à	pintura.	
	
	 Sendo	o	objeto	plástico	visto	como	a	projeção	de	um	sentido,	em	muitos	
casos	 com	 a	 sobrevalorização	 dos	 meios	 em	 detrimento	 dos	 fins,	 a	 obra	 de	
pintura	 ao	 mostrar	 o	 processo	 de	 construção,	 está	 a	 contribuir	 para	 a	
representatividade	do	processo	face	ao	produto	e	da	viagem	face	à	chegada.	Uma	
das	 intensões	é	aproximar	o	estatuto	de	estudo/ensaio	 (teórico-prático)	com	o	
objeto	definitivo	considerado	obra	acabada.		
	

Alguns	desenhos	foram	realizados	no	sentido	de	testar	as	possibilidades	
expressivas	 da	 linguagem	 gestual	 em	 conexão/colisão	 com	 a	 utilização	 das	
máscaras	 (embalagens	 planificadas).	 Experimentando	 assim	 algumas	 das	
possibilidades	de	registo	e	de	composição	que	pudessem	ser	transportadas	para	
as	pinturas.	
	

	
João	Martins,	Série	Rizoma	(Estudos),	2018	
Riscadores	sobre	papel,	
15x21	cm	(cada)	
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Através	 das	 técnicas	 de	 desenho,	 gravação,	 de	 tintagem	 e	 das	 diversas	

possibilidades	 de	 impressão	 que	 a	 gravura	 proporciona,	 o	 objetivo	 em	 fazer	
estes	 estudos	 foi	 realizar	 imagens	 através	 de	 sobreposições	 e	 colagens-
montagens	 de	 diferentes	 elementos	 pictóricos	 e	 gráficos	 no	 mesmo	 suporte,	
utilizando	os	mais	variados	estilos	e	técnicas	gestuais	que	foram	desenvolvidas	
no	 projeto	 de	 investigação	 em	 pintura	 e	 adaptadas	 às	 técnicas	 usadas	 em	
gravura	e	em	desenho.	
	

Numa	fase	inicial,	uma	chapa	de	zinco	foi	previamente	preparada,	lixada	e	
polida,	 para	 ser	 posteriormente	 gravada	 com	 ponta	 seca	 e	 outros	 riscadores,	
diretamente	sem	o	recurso	ao	verniz	mole	com	o	intuito	de	explorar	elementos	
gestuais	espontâneos	através	do	desenho	e	sobreposições	aleatórias.	

Numa	 segunda	 fase,	 através	 da	 gravação	 do	 desenho	 das	 embalagens	
industriais	 planificadas,	 definindo	 o	 seu	 contorno	 e	 criando	 linhas	 e	 outros	
elementos	 gráficos	 aleatórios	 no	 espaço	 exterior	 da	 embalagem,	 aqui	 usada	
como	máscara,	com	o	intuito	de	criar	texturas	inesperadas	e	irregularidades	no	
desenho	 gravado	 na	 chapa	 e	 ir	 construindo	 através	 de	movimentos	 aleatórios	
sobrepondo	os	diversos	elementos	gestuais.	

Através	da	repetição,	justaposição,	colagem	e	sobreposição,	as	impressões	
funcionam	na	sua	forma	final	como	o	registo	das	várias	experiências	realizadas	
sobre	uma	mesma	matriz.	
	

	
																								

									João	Martins,	Série	Rizoma	(Estudos),	2018	
																									Gravuras,	
																									21x29,5	cm	(cada)	
	
	

Em	cada	 impressão	existe	a	 tentativa	de	produzir	uma	nova	abordagem	
tanto	no	desenho	como	na	tintagem	da	chapa,	recorrendo	sempre	ao	improviso	e	
tentando	sempre	transformar	a	imagem	sobrepondo	novas	camadas	aleatórias	e	
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alternando	a	disposição	das	máscaras	na	composição	com	o	objetivo	de	testar	e	
experimentar	 as	 mais	 diversas	 dimensões	 expressivas	 possíveis	 através	 de	
sugestões	de	ritmo	e	profundidade.	
	

A	 gravação,	 tintagem	 da	 chapa	 e	 respectiva	 impressão	 é	 feita	 de	 forma	
aleatória	 recorrendo	 à	 abordagem	 gestual,	 proporcionando	 diferentes	
expressões	gráficas	conseguidas	através	de	uma	limpeza	disforme	do	excesso	de	
tinta	 criando	 assim	 diferentes	 resultados	 expressivos	 na	 mesma	 imagem	 final	
impressa.		

Também	 se	 realizou	 algumas	monotipías,	 aplicando	 a	 tinta	 diretamente	
sobre	 as	 embalagens	 e	 inserindo	 novos	 elementos	 como	 fios,	 pedaços	 de	
tarlatana	 e	 recortes	 de	 papel	 experimentando	 novas	 possibilidades	 de	
composição	aleatória.	

	

	
	João	Martins,	Série	Rizoma	(Estudos),	2018	

			 	Monotipías,	
			 	21x29,5	cm	(cada)	
	
	

A	 escolha	 da	 gravura	 e	 do	 desenho	 como	 extensão	 do	 projeto	 de	
investigação	em	pintura,	teve	como	principal	intenção	o	desenvolvimento	destes	
diversos	exercícios	na	construção	elementar	do	desenho	através	das	marcas	das	
máscaras	 e	 de	 uma	 série	 progressiva	 de	 acumulação	de	 elementos	 gestuais	 na	
matriz	e	realizando	as	impressões	do	processo.	Também	pela	possibilidade	que	a	
gravura	 proporciona	 de	 realizar	 diferentes	 impressões	 da	 mesma	 imagem	
obtendo	 resultados	 variados	 através	 da	 tintagem	 disforme	 da	 chapa	 usando	 a	
mesma	abordagem	gestual	desenvolvida	em	pintura.		
	
	

3.2.2—Suporte/Tela.		
	

A	escolha	da	tela	como	suporte	para	o	trabalho	final	teve	como	principal	
objetivo	 enquadrar	 estes	 trabalhos	 no	 âmbito	 da	 Pintura	 Tradicional	 como	
referencia	 ao	 seu	 carácter	 Histórico	 e	 académico,	 estabelecendo	 uma	 visão	
critica	 sobre	o	mesmo.	Pretende-se,	 ao	usar	 este	 suporte,	 transmitir	 a	 ideia	de	
que	embora	se	 trate	de	um	trabalho	que	 tenta	 fugir	das	premissas	 tradicionais	
do	 modelo	 arbóreo,	 este	 tenta	 criar	 uma	 ponte	 entre	 a	 tradição	 clássica	 da	
pintura	e	as	suas	rebarbações	e	desdobramentos	pós-modernos.	
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A	escolha	deste	suporte	também	surge	pelo	carácter	funcional	da	tela	que	
permite	ser	maleável,	flexível,	aguentar	com	as	várias	camadas	de	tinta	acrílica	e	
também	 pela	 sua	 condição	 bidimensional	 que	 se	 pretende	 evidenciar	 como	
fenómeno	óptico	 autorreferencial.	A	 tela	 sem	grade	 também	permite	 trabalhar	
sobre	o	chão	ou	sobre	a	parede,	permite	girar	o	suporte,	dobrar,	colar	elementos	
e	usar	fita-cola	sem	que	esta	danifique	o	suporte.		
	

As	proposições	de	Clement	Greenberg	em	defesa	de	uma	pintura	voltada	a	
seus	meios	específicos,	foi	aos	poucos	se	desfazendo	dos	atributos	pertencentes	
a	outras	formas	de	arte	–	a	narrativa,	a	representação	do	volume,	o	plano	ilusório	
da	 perspectiva	 geométrica	 enfatizando	 assim	 o	 que	 lhe	 era	 próprio	 e	 único:	 a	
configuração	plana	da	tela.	
	

“Essas	 intervenções,	com	sua	planaridade	(flatness)	auto-evidente,	externa	
e	abrupta,	 faziam	o	olhar	parar	na	 superfície	 literal,	 física,	da	 tela	 [...];	 já	não	se	
tratava	de	interpor	uma	ilusão	mais	vívida	de	profundidade	entre	a	superfície	e	o	
espaço	cubista,	mas	de	especificar	a	planaridade	real	da	pintura	[...].	A	superfície	
era	agora	indicada	explicitamente.”	(Ferreira	e	Cotrim,	apud.	C.	Greenberg,	2001,	
p.	96).	

Sobe	 este	 ponto	 de	 vista,	 sem	 nada	 mais	 aguardar	 de	 um	 espaço	
perspectivo	ou	naturalista,	na	pintura	pós-moderna,	de	forma	ainda	mais	radical	
do	que	nas	colagens	cubistas,	as	coisas	são	vistas	sobre	um	plano	opaco,	e	não	
mais	através	dele	como	é	o	caso	de	Jasper	Jones.	

	
Procurando	 oferecer	 outros	 caminhos	 de	 interpretação	 para	 além	 das	

proposições	 formalistas	 de	 Greenberg,	 o	 crítico	 Leo	 Steinberg,	 em	 1972,	
empresta	das	artes	gráficas	do	termo	“flatbed”	numa	tentativa	de	conceptualizar	
uma	 vertente	 da	 produção	 artística	 da	 década	 de	 1960	 que	 propunha	 uma	
ruptura	com	a	“pintura	americana”	vigente.	
	

“O	plano	 flatbed	da	pintura	 faz	alusão	simbólica	a	superfícies	duras	como	
tampos	 de	 mesa,	 pisos	 de	 ateliê,	 diagramas	 ou	 quadros	 de	 aviso	 -	 qualquer	
superfície	 recetora	 em	 que	 objetos	 são	 espalhados,	 são	 introduzidos,	 em	 que	
informações	 podem	 ser	 recebidas,	 impressas,	 estampadas	 -	 seja	 de	 maneira	
coerente	 ou	 confusa.	 As	 pinturas	 dos	 últimos	 quinze	 a	 vinte	 anos	 insistem	 numa	
orientação	radicalmente	nova,	em	que	a	superfície	pintada	é	o	análogo	não	mais	
de	 uma	 experiência	 visual	 da	 natureza,	 mas	 de	 processos	 operacionais.”	 (L.	
Steinberg,	1972,	p.	201).	
	

O	 que	 se	 vê	 na	 tela	 são	 os	 resultados	 de	 operações	 -	 dos	 comandos	
executados	pelo	artista.	
	

“o	 que	 ele	 [Rauschenberg]	 inventou,	 acima	 de	 tudo	 foi,	 penso	 eu,	 uma	
superfície	 pictórica	 aberta	 novamente	 ao	 mundo.	 Não	 o	 mundo	 do	 homem	 do	
Renascimento,	 que	 buscava	 decifrar	 os	 fenômenos	 atmosféricos	 olhando	 pela	
janela,	 mas	 o	 mundo	 do	 homem	 que	 gira	 botões	 para	 ouvir	 uma	 mensagem	
gravada	 [...]	 transmitida	eletronicamente	de	uma	cabine	 sem	 janelas.	O	plano	da	
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pintura	 de	Rauschenberg	 é	 para	 a	 consciência	 imersa	 no	 cérebro	 da	 cidade.”	 (L.	
Steinberg,	2001,	p.	205).	
	

Desta	 forma,	 estes	 trabalhos	 foram	 desenvolvidos	 a	 partir	 destas	
premissas	 que	 vão	 de	 encontro	 a	 uma	 visão	 critica	 e	 renovada	 do	 objeto	
pictórico,	usando	a	tela	como	superfície,	espaço	liso	que	compreende	toda	uma	
visão	 histórica	 do	 ato	 pictórico	 e	 ao	 mesmo	 tempo	 abre	 espaço	 para	 novas	
explorações,	 a	 partir	 do	 mesmo	 suporte,	 de	 uma	 pintura	 orientada	 para	
operações	 rizomáticas	 que	 se	 manifestam	 ora	 à	 superfície,	 marcada	 pelas	
camadas	de	 tintagem	mais	 recentes,	 ora	 subterrânea	pelas	 camadas	anteriores	
que	permanecem	visíveis	a	partir	de	uma	perspectiva	aérea.	
	

	
3.2.3—	Tinta	acrílica.	

	
O	acrílico	tem	sido	usado	por	artistas,	que	exploram	as	suas	capacidades,	

como	alternativa	à	pintura	a	óleo.	Sendo	de	base	aquosa,	a	tinta,	tem	permitido	a	
sua	inter-relação	com	outros	meios	plásticos,	potenciando	as	técnicas	mistas.		

A	 introdução	 desta	 tinta	 tornou	 possível	 a	 aproximação	 progressiva	 do	
utilizador	 ao	 meio,	 possibilitando	 um	 gesto	 mais	 livre,	 de	 acordo	 com	 a	 sua	
característica	de	toxicidade,	a	capacidade	flexível	e	o	tempo	de	secagem.	

	
Neste	trabalho	optou-se	por	usar	este	tipo	de	tinta	principalmente	por	ser	

bastante	 versátil	 e	 permitir	 um	 tempo	 de	 secagem	 rápido.	 Ao	 construir	 estas	
pinturas	em	varias	camadas,	onde	se	pretende	manter	visível	todo	o	processo,	a	
tinta	 acrílica	 permite	 fazer	 acumulações	 através	 das	 velaturas	 e	 camadas	
gestuais	 que	 se	 vão	 sobrepondo	 sem	 que	 haja	 uma	 deformação	 das	
camadas/gestos	 anteriores	 e	 realçar	 através	 da	 colisão	 entre	 os	 diferentes	
elementos	as	formações	rizomáticas	que	vão	surgindo.	

	
A	utilização	de	máscaras	coladas	com	fita-cola	no	suporte	requer	que	este	

esteja	bem	seco	de	 forma	a	manter	 fixas	as	máscaras	para	depois	 ser	 sujeita	a	
novas	 intervenções.	 A	 tinta	 acrílica	 e	 a	 tela	 permite	 a	 colagem	das	máscaras	 e	
também	posteriormente	a	descolagem	sem	que	haja	deformações	nas	 camadas	
anteriores.	

	
A	 utilização	 de	 cores	 variadas	 permite	 efeitos	 lumínicos	 variáveis	 e	

aleatórios	que	possibilitam	através	da	sobreposição	em	varias	camadas	reações	
espontâneas	 e	 a	 possível	 seleção	 de	 contrastes	 que	 funcionam	 como	 zonas	 de	
exaltação	 ou	 obscurecimento	dos	novos	 elementos	 a	 ser	 acumulados	 tornando	
possível	a	construção	de	uma	imagem	final	 legível	onde	se	podem	demarcar	as	
diferentes	 gestualidades,	 movimentos	 e	 marcas/sinais	 que	 vão	 surgindo	 no	
processo.		
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				João	Martins,	Série	Rizoma	(Estudos),	2018	
				Acrílico	sobre	tela,	
				100x100	cm	(cada)	

	
	

3.2.4—	Riscadores,	pinceis,	sprays,	panos,	rolos	e	réguas.	
	
		 Neste	 trabalho,	 trabalhou-se	 com	 diferentes	 instrumentos	 para	 a	
aplicação	da	tinta	no	suporte,	desde	pinceis,	riscadores,	sprays	(pulverizadores),	
panos,	 rolos	 e	 réguas.	 Pretende-se	 ao	 usar	 estas	 diversas	 e	 diferentes	
ferramentas	de	projeção	de	tinta	manifestar	o	carácter	de	pintura	rizomática.		
	

Através	 do	 uso	 destes	 diferentes	 instrumentos	 surge	 a	 possibilidade	 de	
criar	 as	mais	 diversas	 abordagens	 ao	 gesto	 pictórico	 autorreferencial,	 em	 que	
cada	marca	contem	em	si	a	sua	própria	e	autónoma	expressividade	resultado	da	
utilização	dos	diversos	instrumentos.	
	

O	pincel	surge	como	o	principal	instrumento	tradicional	de	projeção,	que	
carrega	 toda	uma	 tradição	de	pintura	gestual	e	que	é	aqui	utilizado	como	uma	
ponte	para	esse	universo	que	se	pretende	evidenciar.		

	
	

					 	
		João	Martins,	Série	Rizoma	(Estudos),	2018	
		Acrílico	sobre	tela,	
		Pormenor	(cada)	
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		João	Martins,	Série	Rizoma	(Estudos),	2018	
		Acrílico	sobre	tela,	
		Pormenor	(cada)	
	

Também	houve	o	recurso	a	outros	tipos	de	riscadores:	marcadores,	sprays,	
panos,	 rolos	 e	 réguas.	 Com	 os	 marcadores	 e	 sprays	 foi	 possível	 criar	 linhas	
aleatórias	 ou	 contornos	 variados	 nas	 máscaras	 e	 nos	 entre-espaços.	 Com	 os	
panos	 e	 rolos	 foi	 possível	 criar	 camadas	 disformes,	 velaturas	 e	 manchas	
aleatórias.	Com	as	 réguas	 tornou-se	possível	 efetuar	arrastamentos	de	 tinta	ao	
longo	da	superfície	das	telas	criando	coesões	dinâmicas	e	efeitos	aleatórios	onde	
se	 pode	 observar	 o	 carácter	 maleável	 e	 líquido	 da	 tinta	 que	 se	 funde	 ou	 se	
sobrepõe	em	formas	estranhas.	

	
3.2.5—	Máscaras,	embalagens	planificadas.	

	
O	uso	da	máscara/stencil	 (embalagens	planificadas)	 surgiu	por	 acidente	

quando	 no	 principio	 do	 processo	 realizamos	 algumas	 experimentações	 com	
objetos	 inseridos	 nas	 pinturas/ensaios,	 estes	 elementos	 permitem	 obscurecer	
partes	 da	 imagem	 criando	 intervalos,	 espaços	 vazios	 que	 são	 utilizados	 como	
alavanca	para	 as	múltiplas	 sobreposições	 efetuadas.	Criam	assim	um	 território	
ambivalente,	de	disponibilidade	e	flexibilidade	que	pode	ser	interno	e	externo	ao	
mesmo	 tempo,	 ou	 nenhum	 deles,	 característica	 que	 extrapola	 a	 polaridade	
opositiva.	
	

As	Embalagens	planificadas	aqui	utilizadas	como	máscaras,	obedecem	ao	
mesmo	carácter	rizomático	que	se	propõe	nestas	pinturas.	Cada	embalagem	tem	
a	sua	própria	forma	e	dimensão,	quando	planificadas	as	extremidades	recortadas	
(orelhas	 de	 colagem)	 delimitam	 a	 forma	 da	 cartolina	 alternando-se	 em	 cada	
elemento	 e	 de	 cada	 lado	 do	 objeto/cartolina,	 fazendo	 destas	 elementos	
autónomos	e	heterogéneos.	

	
							João	Martins,	Embalagens	planificadas	
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						João	Martins,	Série	Rizoma	(7)	(5)	(1ª	fase/camada),	2018	
						Acrílico	sobre	tela,	
						200x200	cm	(cada)	
	

Estas	 embalagens	 quando	 planificadas	 e	 usadas	 como	 máscaras	 nas	
pinturas,	a	sua	condição	passa	a	ser	de	“forma”	(expressão)	e	não	de	“conteúdo”	
(função),	 ou	 melhor	 a	 sua	 função	 deixa	 de	 ser	 a	 mesma,	 quando	 estas	 são	
apropriadas	 como	 elementos	 pictóricos	 em	 forma	 de	 máscaras	 (stencil)	 a	 sua	
função	passa	a	ser	de	“intervalo”,	de	“entre-espaço”.	A	função	que	se	estabelece	
na	 utilização	 destas	 máscaras	 surge,	 quando	 colocadas	 e	 coladas	 na	 pintura,	
como	uma	possibilidade	de	obscurecimento	de	partes	da	imagem	onde	se	tenta	
manter	visível	as	camadas	anteriores	e	como	espaços	vazios	de	possibilidade	e	
ambivalência	 onde	 surgem	 as	 mais	 variadas	 constelações	 que	 se	 manifestam	
como	a	projeção	final	destas	pinturas.		
	
	

3.3—Prática	e	técnicas	desenvolvidas.	

Nesta	 fase	pretende-se	explicitar	quais	os	principais	métodos	e	 técnicas	
desenvolvidos	 nas	 componentes	 práticas	 e	 teóricas	 realizados	 no	 atelier,	 pelo	
recurso	 às	 técnicas	 da	 colagem-montagem	 e	 da	 sobreposição	 de	 elementos	
pictóricos,	como	potenciadora	de	novos	caminhos	para	explorar.	

								
João	Martins,	Atelier,	materiais	e	instrumentos	
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Numa	 fase	 inicial,	 alguns	 dos	 suportes	 foram	 preparados	 através	 de	
empastamentos	 pesados	 e	 grosseiros	 de	 tinta	 colorida	 no	 intuito	 de	 criar	
texturas	 inesperadas	 e	 irregularidades	 na	 superfície	 da	 tela	 virgem.	 Uma	
segunda	 camada	 de	 tinta	 branca,	 é	 aplicada	 grosseiramente	 e	 de	 maneira	
disforme	 deixando	 as	 marcas	 das	 pinceladas	 a	 descoberto	 permitindo	 assim	
manter	 a	 textura	 da	 tinta	 e	 ao	mesmo	 tempo	 criando	 um	 território	 neutro	 de	
cor/luz	 que	 serve	 de	 suporte	 para	 posteriormente	 realizar	 os	movimentos,	 os	
gestos	e	as	colagens	com	tinta	colorida	de	forma	a	reforçar	a	vibração	da	luz/cor	
por	 baixo	 da	 tinta,	 às	 vezes	 transparente.	 Os	 últimos	 suportes/telas	 foram	
utilizados	 diretamente	 sem	 qualquer	 preparação	 no	 sentido	 de	 explorar	 os	
elementos	 diretamente	 produzindo	 marcas	 bem	 definidas	 possibilitando	 uma	
melhor	leitura	da	obra	enquanto	processo.	

Numa	 fase	 posterior,	 recorrendo	 aos	 objetos	 planificados	 recolhidos	
antecipadamente	 de	 maneira	 aleatória,	 estes	 foram	 aplicados	 no	 suporte	
previamente	preparado,	e	usados	como	máscaras,	(sinais	ou	colagens)	marcados	
através	de	pinceladas	de	tinta	disforme	e	usando	fita-cola	para	fixar	as	máscaras	
criando	 irregularidades	nas	 suas	 formas	originais.	Através	do	uso	de	máscaras	
(stencil)	feitas	com	embalagens	ou	outros	objetos,	pretende-se	explorar	a	tensão	
que	ocorre	quando	se	mistura	estas	técnicas	com	a	pintura	gestual.		

A	máscara	tende	a	eliminar	as	convenções	pictóricas	do	toque	artístico	e	
faz	sobressair	o	carácter	de	desenho	técnico	do	objeto,	criando	assim	uma	certa	
estranheza	 ao	 fundir-se	 a	 linguagem	 pictórica	 do	 gesto	 que	 fixa	 a	máscara	 na	
pintura	 com	 a	 sua	 forma	 original.	 Ou	 seja,	 explora-se	 a	 estranheza	 criada	 pela	
tensão	 entre	 o	 espaço	 positivo	 e	 o	 espaço	 negativo	 da	máscara,	 estando	 estes	
presentes	na	pintura	através	do	contraste	das	 formas	orgânicas	do	gesto	que	a	
fixa,	com	a	forma	mecânica	e	técnica	original	do	objeto	planificado.	

						

					João	Martins,	Processo	de	Colagem-Montagem	(Da	esquerda	para	a	direita)	
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Cada	marca/máscara/camada	é	aplicada	com	cores	variadas	 (escolhidas	
aleatoriamente)	 com	 o	 intuito	 de	 distinguir	 de	 forma	 consciente	 os	 diferentes	
elementos,	demarcando	a	sua	autonomia	mas	ao	mesmo	tempo	experimentando	
a	sua	interação	com	os	elementos	envolventes	ou	sobrepostos.	Uma	vez	fixada	a	
marca	 (negativo)	 do	 objeto	 planificado,	 a	 máscara	 (positivo)	 é	 utilizada	 em	
diferentes	 suportes	 no	 sentido	 de	 experimentar	 também	 o	 seu	 potencial	
expressivo	e	de	assumir	esta	como	elemento	pictórico	e	assim	reforçar	o	carácter	
experimental	 da	 pintura	 e	 consequente	 registo	 processual	 da	 sua	 construção	
plástica.	

Nas	últimas	pinturas	experimenta-se	inverter	o	processo,	começando	por	
aplicar	 as	 máscaras	 sobre	 a	 tela	 virgem	 e	 a	 partir	 de	 gestos	 soltos	 aleatórios	
feitos	 com	 todo	 o	 tipo	 de	 materiais	 e	 ferramentas	 (arrastamentos	 de	 tinta,	
pinceladas	 espontâneas,	 manchas,	 pingos	 e	 escorridos)	 vai-se	 criando	 na	
superfície	da	tela	texturas	inesperadas,	misturas	cromáticas	e	outros	fenómenos	
plásticos,	 sobrepondo	 várias	 camadas	 sobre	 as	 máscaras	 e	 alternando	 a	 sua	
disposição	 na	 composição	 com	 o	 objetivo	 de	 testar	 e	 experimentar	 as	 mais	
diversas	 dimensões	 expressivas	 possíveis	 através	 de	 sugestões	 de	 ritmo	 e	
profundidade	 mas	 sempre	 em	 diálogo	 com	 as	 experiências	 autónomas	
circundantes.	
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Cap.	4	—	CONCLUSÃO		
	
	
4.1—	Objetivos	e	resultados.	
	

Os	 aspetos	 positivos	 verificados	 nestes	 exercícios	 surgem	na	 criação	 de	
mapas	onde	é	possivel	ler	todo	o	processo	de	construção	da	imagem.	O	objetivo	
deste	 trabalho	 foi	 explorar	 a	 linguagem	 pictórica	 através	 de	 desvios	 e	 atalhos	
que	 pertmitissem	 criar	 novas	 oportunidades	 de	 experimentação	 em	 pintura.	
Conjugando	 a	 linguagem	 gestual	 com	 as	 técnicas	 de	 colagem-montagem	 e	
utilizando	 as	 embalagens	 como	 espaços	 intervalares	 surge	 assim	 uma	 pintura	
híbrida,	 onde	 múltiplas	 conexões	 são	 estabelecidas	 num	 fluxo	 constante	 de	
desterritorialização	e	reterritorialização.	Estes	aspetos	positivos	aparecem	sobe	
a	forma	de	contingências	onde	estes	elementos	pelo	meio	do	acaso	criam	entre	si	
dialogos	 obscuros	 gerando	 desentendimentos	 produtivos.	 Estes	 experimentos	
podem	ser	vistos	como	processos	de	alargamento	de	possibilidades	em	pintura	
transformando	o	trabalho	em	potêncial	puro,	um	campo	de	forças	extensivas.	
	

Os	 aspetos	 negativos	 verificados	 nestes	 exercícios	 surgem	 na	 forma	 de	
dificuldades	na	criação	de	múltiplas	opções	e	possibilidades	de	composição	onde	
os	 diferentes	 elementos	 autómatos	 pudessem	 ser	 desmontados	 e	modificáveis.	
Mas	 por	 outro	 lado,	 esta	 condição	 limitada	 de	 opções	 de	 composição	 vai	 de	
encontro	 ao	 carácter	 da	 estética	 experimental,	 e	 assim	 verificam-se	 estes	
contornos	também	sobe	a	forma	de	aspetos	positivos.	Desta	forma,	no	resultado	
compositivo	 das	 imagens	 finais,	 transparece	 o	 processo	 de	 construção	 da	
imagem	 onde	 se	 pode	 perceber	 todos	 os	 diálogos	 obscuros	 que	 surgem	 pelo	
meio	 do	 erro	 e	 do	 acaso,	 e	 de	 onde	 surge	 uma	 diferente	 e	 nova	 linguagem	
pictórica.	As	 imagens	 resultam	como	o	 registo	do	processo	e	ao	mesmo	 tempo	
como	o	resultado	 final	em	pintura.	Para	este	efeito	 temos	o	cuidado	de	manter	
sempre	 visível	 todos	 os	 elementos	 constitutivos	 da	 imagem,	 tentando	 nunca	
sobrepor	camadas	ou	novos	elementos	que	eliminem	ou	obstruam	os	elementos	
já	fixados	na	pintura.	Estas	decisões	não	surgem	como	soluções	mas	antes	como	
um	 processo	 experimental	 de	 acumulação	 de	 situações	 improváveis	 que	 vão	
surgindo	à	medida	que	o	trabalho	se	desenvolve.	

Estes	processos	de	 investigação	em	pintura	acontecem	como	ensaios	ou	
experimentações	 de	 carácter	 expressivo	 onde	 a	 linguagem	 pictórica	 é	
autorreferencial	 ou	 desenvolvida	 sobre	 si	 própria.	 Os	 diferentes	 elementos	 -
colagens,	 máscaras,	 gestos,	 sinais,	 apontamentos-	 são	 posicionados	
aleatoriamente,	 criando	 entre	 si	 novas	 relações	 e	 potenciando	 novos	 diálogos,	
que	 a	 partir	 da	 sua	 imprevisibilidade	 e	 pelo	 meio	 do	 acaso	 e	 do	 erro,	 se	
manifestam	 em	 uma	 diferente	 linguagem	 pictórica	 apoiada	 na	 sua	 própria	
obscuridade	plástica	e	conceptual.		
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CONSIDERAÇÕES	FINAIS	
	

No	início,	este	trabalho	surgiu	como	uma	tentativa	de	explorar	em	pintura	
novos	caminhos	a	partir	da	abordagem	experimental	e	desenvolveu-se	a	partir	
de	 variadas	 tentativas	 de	 síntese	 entre	 as	 diversas	 descobertas	 que	 se	 foram	
revelando	no	processo	de	investigação.		

O	 trabalho	 prático	 dividiu-se	 em	 várias	 fases,	 uma	 primeira	 onde	 se	
realizaram	 tentativas	 de	 exploração	 e	 desenvolvimento	 das	 técnicas	 gestuais,	
uma	segunda	 fase	onde	se	experimentou	as	 técnicas	de	colagem	com	objetos	e	
sobreposições,	 e	 uma	 terceira	 e	 última	 fase	 onde	 se	 experimentou	 fundir	 a	
linguagem	gestual	com	as	colagens	através	da	montagem	numa	série	de	pinturas	
onde	se	pretende	sintetizar	todo	o	processo	de	descoberta	e	invenção.		

Ao	 longo	 deste	 processo	 houveram	 também	 desvios	 e	 tentativas	 de	
aquisição	 de	 novos	 motivos	 e	 elementos	 pictóricos	 que	 surgiram	 através	 do	
diálogo	 constante	 entre	 a	 possibilidade	 de	 se	 estabelecer	 novas	 conexões	
rizomáticas.	 Estes	 desvios	 surgiram	 das	 imensas	 possibilidades	 de	 criar	 novas	
relações	 mas	 que	 se	 mostraram	 extremamente	 problemáticos	 no	 sentido	 de	
manter	uma	coerência	de	linguagem.		

Qualquer	 objeto	 poderia	 ser	 incluído	 nestes	 trabalhos	 mas	 provocaria	
novos	 desdobramentos	 através	 da	 fusão	 destes	 elementos	 com	 os	 anteriores	
criando	 um	 efeito	 caótico	 de	 multiplicação	 que	 iria	 desembocar	 numa	
insuficiência	 expressiva	 devido	 ao	 tempo	 necessário	 para	 realizar	 todas	 as	
possíveis	 opções	 de	 construção	 das	 pinturas.	 Para	 evitar	 estes	 problemas	
resolveu-se	 não	 incluir	 novos	 elementos/objetos	 que	 provocassem	 desvios,	 e	 ,	
trabalhar	apenas	 com	as	embalagens	planificadas	em	diálogo	 com	a	 linguagem	
gestual.		

A	realização	de	novas	camadas	foram	suspensas	a	certo	momento	devido	
ao	 efeito	 de	 obscurecimento	 do	 processo	 pictórico,	 efeito	 esse	 que	 se	 assume	
como	objectivo	final	destes	trabalhos.	A	primeira	tentativa	para	a	realização	do	
trabalho	 final	 tinha	 como	 objectivo	 criar	 uma	 única	 peça	 onde	 se	 pudesse	
experimentar	 todas	 as	 possibilidades	 de	 intervenção,	 mas	 logo	 surgiu	 o	
problema	 da	 saturação	 que	 iria	 dificultar	 a	 leitura	 da	 obra	 tornando	 esta	 um	
emaranhado	 de	 técnicas	 e	 motivos	 onde	 seria	 impossível	 observar	 o	 efeito	
acumulativo	e	as	respetivas	coesões	dinâmicas	que	se	pretende	evidenciar.	Para	
evitar	 estes	 problemas	 resolveu-se	 criar	 7	 telas	 de	 200x200cm	 em	 formato	
quadrado	que	permitiam	ser	rodadas,	dobradas	e	trabalhadas	de	todos	os	lados,	
tanto	na	parede	como	no	chão.	Cada	intervenção	era	realizada	em	duas	telas	em	
simultâneo	 permitindo	 multiplicar	 as	 possibilidades	 de	 acumulação	 em	
diferentes	 trabalhos	 criando	 assim	 um	 efeito	 dinâmico	 de	 sobreposições	
alternadas	sem	saturar	o	suporte	nem	obscurecer	as	intervenções	anteriores.	A	
dada	 altura	 os	 pigmentos	 	 começaram-se	 	 a	 misturar	 criando	 cores	 sujas	 e	
destruindo	 o	 potencial	 dinamismo	 cromático	 que	 se	 pretendeu	manter	 visível.	
Estes	efeitos	 indesejados	serviram	de	ponto	de	chegada,	ou	seja,	a	partir	desse	
momento	onde	qualquer	intervenção	iria	saturar	e	destruir	a	leitura	do	processo	
da	obra	assumiu-se	como	a	resolução	das	pinturas.	
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O	 conceito	 de	 rizoma	 serviu	 de	 mote	 para	 refletir	 sobre	 as	 imensas	
possibilidades	na	construção	de	mapas	pictóricos	onde	se	 conjuga	a	prática	da	
pintura	 na	 sua	 dimensão	 mais	 elementar,	 ou	 seja	 no	 gesto	 que	 grava	 o	
movimento	através	da	sua	forma	de	encontro	à	tradição	da	pintura;	na	utilização	
das	 técnicas	 de	 colagem	 e	 montagem	 que	 evidenciam	 o	 carácter	 crítico	 pós-
moderno	 pondo	 em	 questão	 todas	 as	 ilusões	 da	 representação	 transformando	
estes	elementos	em	alegorias	narrativas	de	significado	literal	onde	o	material	é	
sujeito	a	uma	consideração	de	efeitos	permitindo	assim	torná-lo	inteligível;	e	por	
fim	 a	 utilização	 do	 “entre-espaço”	 através	 das	 máscaras	 como	 alavanca	 para	
produzir	 um	 efeito	 de	 transição,	 de	 ambivalência	 e	 de	 possibilidade	 que	 se	
manifesta	através	da	acumulação	dos	vários	momentos	 temporais	em	camadas	
que	se	sobrepõem	e	que	se	pretende	evidenciar	na	visibilidade	e	leitura	final	das	
obras.		

Em	relação	a	futuras	pesquisas	e	no	seguimento	destes	trabalhos	existe	a	
curiosidade	 em	 construir	 instalações	 através	 desta	 linguagem	 onde	 estes	
elementos	 possam	 ser	 desmontados,	 modificáveis,	 com	 múltiplas	 opções	 de	
composição	 e	 de	 interatividade.	 Existe	 a	 possibilidade	 de	 trabalhar	 com	novos	
objetos	 e	 diferentes	 técnicas	 de	 projeção.	 Através	 do	 vídeo	 que	 conjuga	
movimento,	 som	 e	 imagem	 seria	 possível	 criar	 efeitos	 sinestésicos	 e	 novas	
abordagens	 que	 seriam	 uma	 alternativa	 interessante	 para	 experimentar,	
expandir	 e	 traduzir	 estes	 fenómenos	 em	 diferentes	 linguagens,	 permitindo	
explorar	a	dimensão	sonora	e	o	movimento	em	tempo	real.		

A	prática	artística	que	aqui	se	propõe	vai	de	encontro	a	uma	tentativa	de	
gerar	 novos	 entendimentos	 e	 proporcionar	 novos	 questionamentos.	 A	 arte	
experimental	 enquadra-se	 numa	 atitude	 de	 prospecção,	 de	 questionamento	
constante	e	na	criação	de	territórios	férteis	de	intervenção	fazendo	da	arte	e	da	
vida	 uma	 partilha	 constante	 de	 conhecimento	 e	 de	 vivências	 dentro	 de	 um	
espírito	académico	de	colaboração	e	de	simbiose	contínua	entre	a	arte	e	a	cultura.		
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