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Resumo

No contexto da prática artística, foi e é frequente o recurso à memória, coletiva ou 
individual, para se tentar expressar de um modo natural, imagens e sentimentos originados a 
partir de situações vividas e imaginadas.

O projeto “Pinturas Solares: a Pintura como Corpo de Memória” é o resultado da vontade 
em formalizar pictoricamente um conjunto de memórias afetuosas focado, em particular, na 
relação íntima e complementar entre luz e cor. 

Neste relatório é feita uma primeira abordagem, focada na forma como a memória se 
articula diretamente com a experiência do olhar, começando por enunciar o ponto de partida e a 
problemática do projeto. Este prende-se numa reflexão sobre uma memória esquecida comum a 
todo o ser humano - o nascimento - que será associada, na terceira parte, ao nascimento do 
processo criativo desenvolvido.

Partindo de um enquadramento teórico-prático assente no cruzamento de reflexões de 
alguns autores e do percurso de artistas que refletem sobre conceitos dicotómicos associados à 
ideia de luz e cor (exterioridade e interioridade; materialidade e imaterialidade), pretendem-se 
analisar as diferentes linhas de pensamento e o processo de construção dos seus discursos, em 
torno de preocupações que poderão convergir e criar pontos de ligação com o presente projeto.

O título deste relatório corresponde a um ponto de chegada do trabalho, resultado da 
experiência de pintar num espaço exterior, permitindo o contacto direto com a luz solar e trazendo 
uma nova perspetiva ao processo e pensamento da autora, como é exposto na última parte.

Palavras-chave: Pintura; memória; luz; cor; corpo; processo criativo.
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Abstract

In the context of artistic practice, resource to memory, collective or individual, was 
frequently used to try to express in a natural way, images and feelings originated from experienced 
and imagined situations.

The project “Solar Paintings: Painting as a Body of Memory” is the result of the desire to 
formally pictorially set a set of affectionate memories focused, in particular, on the intimate and 
complementary relationship between light and color. 

In this report, a first approach is made focused on how memory is connected to the 
experience of looking, which states both starting point and the problem of the project. This is 
related to a reflection of a forgotten memory common to all human beings - birth - which will be 
associated, in the third part, with the birth of the creative process.

From a theoretical-practical framework based on the reflections of some authors and the 
path of artists who reflect closely on dichotomous concepts associated with the idea of light and 
color (exteriority and interiority; materiality and immateriality), we intend to analyze the different 
lines of thought and the process of building their languages, and how they converge and create 
points of connections with the present project.

The title of this report corresponds to a point of arrival of the project from the experience of 
painting in an outdoor space. By doing that, it allows close contact with sunlight and brings a new 
perspective to the author’s process and thinking, as shown in the last part.

	 Keywords: painting; memory; light; color; body; creative process.
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Introdução 

O presente relatório procura enquadrar e complementar teoricamente a investigação 
prática desenvolvida durante dois anos em contexto de estúdio, assente nas referências mais 
relevantes que foram surgindo, por razões distintas, no decorrer de todo o processo. Pretende-se 
entender o ponto de partida e a sua evolução, refletindo e questionando o modo como a nossa 
memória influência e transforma as impressões que retemos e armazenamos, como consequência 
do que visualmente experienciamos de forma consciente e inconsciente; conduzindo-nos a 
imaginar sobre imagens que, aqui, se formalizam em matéria e corpo de pintura. O enfoque 
teórico será direcionado para autores e artistas que refletem, em particular, sobre a relação 
intrínseca entre luz e cor, visto ser uma das especificidades que a autora mais se interessou em 
trabalhar e explorar nas diferentes fases da concretização formal do projeto. 

Numa perspectiva mais distanciada do contexto de estúdio e acreditando que as 
motivações e processo de um projeto em pintura passam por várias etapas plásticas, capazes de 
formarem e apresentarem um trajecto por vezes sinuoso e pouco linear, procurar-se-á relatar de 
forma mais objetiva possível as direções pelo qual o pensamento e trabalho se mobilizou. 

Este documento é constituído por três partes que correspondem a enquadramentos que se 
consideram basilares para a introdução e reflexão das principais premissas da investigação. 
Primeiramente, é feito um enquadramento sobretudo teórico, apoiado em referências da filosofia, 
da crítica e história da arte, mais especificamente da pintura, que tentarão elucidar sobre os 
pontos de interesse principais do projeto. Num segundo momento, explora-se de um modo sucinto 
o trabalho de quatro artistas que motivaram e estimularam, por razões diferentes, algumas 
decisões formais do trabalho. Por último, o terceiro momento é reservado para a análise e relato 
das várias fases e decisões do trabalho em contexto de estúdio.  

Considera-se importante na PARTE I, refletir sobre o ponto de partida do projeto, 
começando por reconhecer a importância da memória, mais especificamente a experiência do 
olhar, como potencial criativo. Através de três mecanismos da memória - recordação, 
esquecimento e imaginação - procurar-se-á desenvolver um raciocínio que elucide quanto ao 
modo como este projeto nasce. Assim, após uma breve consideração do que se entende aqui 
como memória, através de alguns autores, estabelece-se um parelelismo entre o nosso próprio 
início, mais concretamente a memória esquecida, indisponível do nosso próprio nascimento, e o 
início de uma pintura, ou de um projeto em pintura. Como se o ponto de partida do projeto 
necessitasse de um regresso, em jeito de reflexão, à nossa própria origem, à origem da vida. 
Georges Didi-Huberman ao citar James Joyce, convoca-nos a refletir sobre a “inelutável cisão do 
ver”, sobre uma dupla perspectiva a que estamos sempre expostos quando nos propomos a olhar 
para algo, mais especificamente para um corpo, dando especial enfâse ao corpo feminino, 
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materno. Como resposta a Joyce, quando este nos convida a “fecharmos os olhos para ver”, 
apresenta-se aqui a perspectiva de Jacqueline Lichenstein, que nos transporta para o campo da 
pintura, através de uma reflexão e distinção entre luz e cor. Em traços largos, questiona-se aqui a 
pureza da visibilidade, fazendo ainda uma distinção entre o que vemos com os olhos da alma e o 
que vemos com os olhos do corpo e a forma como se reflete no modo de representar 
pictoricamente a luz e a cor. Na última parte da PARTE I, estuda-se a obra de alguns dos artistas 
que se consideram aqui pertinentes e relevantes na representação desta relação íntima entre luz 
e cor, partindo do pensamento e percurso de alguns artistas do panorama europeu da segunda 
metade século XIX e da primeira do século XX (começando por fazer uma breve alusão a Turner e 
Sorolla e focando em Matisse e Bonnard), do expressionismo abstracto americano do século XX 
(Mark Rothko e Robert Motherwell) e da arte contemporânea (Katharina Grosse e Ann Veronica 
Janssens), que se destacam aqui pela sua especial relevância nesta investigação e tema em 
particular. 

Seguidamente, na PARTE II pretende-se fazer um enquadramento teórico-prático do 
Projeto tendo em conta, alguns momentos da história da Pintura e da contemporaneidade que se 
consideram pertinentes. Os artistas selecionados fazem parte de um leque de referências com 
que a autora, ao longo destes dois anos de investigação se foi confrontando, refletindo e 
estudando consoante as etapas ou desafios que o próprio projeto lhe foi colocando. Embora 
tenham percursos distintos, tanto formal como conceptualmente (pois pertencem também a 
tempos e geografias diferentes), tocam-se em alguns pontos e revelam algumas intenções 
comuns. Por essa razão, acabaram por ser os que mais se relacionaram com a autora durante um 
processo que nem sempre foi linear. Se numa primeira fase a preocupação se cingia mais à 
questão da luz e cor em Pintura, num momento posterior a forma ou a gestualidade ganhavam 
maior relevância. Os artistas que serão apresentados, por ordem cronológica, poderão resumir, 
sucintamente, as motivações e direções pelas quais o Projeto se desenvolveu. 

Começando pela obra de Albert Ràfols-Casamada, pintor catalão que, entre a poesia, o 
desenho e a pintura, nos transporta para espaços onde, num exercício continuo de construção 
plástica, nos apresenta várias hipóteses de olhar o mundo, destacando-se a paisagem num 
patamar espiritual e tendo como ponto de partida, diversas vezes, memórias lumínicas. De 
seguida, Cy Twombly pela expressão poética e caligráfica, através do gesto e da marca que nos 
remetem, também, para memórias de cariz sentimental. Também o percurso artístico do pintor 
português Rui Pimentel, mais discreto mas não menos cativante, evoca motivos relativos a um 
possível jardim imaginário, de um modo sintético e elementar, através dos seus desenhos e 
pinturas. Destacam-se as suas construções de um espaço incógnito: composições, 
maioritariamente, simétricas e com uma paleta de cores muito particular; pensada através de uma 
sobreposição de transparências, à procura de uma luz invisível. Por último, Vivian Suter que nos 
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apresenta uma possibilidade informal e irreverente de nos deixarmos contagiar pela energia das 
suas pinturas, pelo modo como as apresenta e dispõe no contexto expositivo. A viagem como 
processo e a aceitação do acaso são duas das características mais significativas da sua obra.  A 
sua mais recente exposição “Tintin’s Sofa” (2020) , no Camden Arts Centre, em Londres, será, em 
particular, motivo de análise mais aprofundada no presente relatório. 

Por fim, na PARTE III, pretende-se explanar as fases e etapas que o projeto atravessou, 
bem como as matérias e questões mais práticas que foram emergindo em contexto de estúdio. 
Será feita uma descrição através de três pontos: o primeiro relativo ao nascimento do discurso 
pictórico que aqui se apresenta, isto é, o modo como, através de um pensamento que parte de um 
cruzamento do imaginário, de impressões e memórias da autora, despontou a vontade e impulso 
de criar alfabetos para se proceder ao desenvolvimento plástico de ideias que foram surgindo ao 
longo do processo, do qual fazem parte componentes como a cor, a forma e o gesto. O segundo 
ponto destina-se às opções formais que foram feitas, que aqui se denominam como camadas 
epidérmicas da pintura, como a exploração do suporte e a sua dimensão, as técnicas utilizadas e 
o pensamento da pintura enquanto objeto-corpo. No terceiro e último ponto, é feito um 
desdobramento sobre um dos pontos de chegada mais importantes, que deu origem ao título do 
presente projeto. Procurar-se-á revelar algumas possibilidades ou respostas possíveis ao 
enquadramento teórico que foi desenvolvido anteriormente, e será feita uma reflexão assente no 
modo como o deslocamento e mudança inesperada do espaço de trabalho definiu e reformulou as 
orientações do projeto. Pretende-se fazer uma abordagem sumária do desenvolvimento prático do 
projeto, com auxílio de imagens capturadas durante o processo, realçando do ponto de vista 
formal os momentos e resultados mais significativos da investigação.

	 É importante referir que o trabalho e investigação prática feitos em estúdio constituíram as 

principais direções do projeto, motivando todo o desenvolvimento do enquadramento teórico que 
foi feito nas PARTES I e II. A linguagem formal em pintura nunca ambicionará ou poderá ilustrar 
qualquer conceito, ideia, pensamento, memória ou referência; são momentos distintos da 
investigação que se complementam na tentativa de encontrarem uma charneira para se poder 
falar e olhar numa perspectiva mais incisiva sobre o trabalho prático que se desenvolveu e que, 
aqui, se apresenta como foco principal. Reconhece-se a importância de relatar de um modo 
sucinto e o mais objetivo possível as motivações deste estudo. A pintura, neste caso, quando 
exposta à presença do espectador, permite ou deverá deixar em aberto todas as possíveis 
interpretações que poderá induzir.
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O pássaro que se apaga

É durante o dia que ele aparece, no dia mais branco. 
Pássaro.

Bate as asas, voa. 
Bate as asas, apaga-se.

Bate as asas, ressurge.

Pousa. E depois desaparece. Com um bater de asas 
apagou-se no espaço branco.

É assim que se comporta o meu pássaro familiar, 
o pássaro que vem povoar o céu  
do meu pequeno pátio. Povoar?  

Bem se vê de que maneira...

Mas permaneço quieto, a contemplá-lo, 
fascinado pela sua aparição, 

fascinado pela sua desaparição.

Antologia, Henri Michaux (1999), p.189
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PARTE I



1. PONTO DE PARTIDA

Um dos desafios que se coloca a quem pretende realizar um projeto em pintura é a 
definição de um ponto inicial - Onde começa? O que desencadeia? Assumir em primeira instância 
que não há qualquer motivo, tema ou referência seria, quase afirmar que somos seres vazios, 
sem memória. Porém, nascemos e crescemos rodeados de referências: imagens, pessoas, 
lugares e experiências. O motivo inicial que desperta na autora a vontade de pintar poderá ao 
longo do processo ganhar um novo propósito. Tal como a nossa memória, também um processo 
em pintura é caracterizado pela mutação constante que vai sofrendo. Assim, consideremos todas 
as fases merecedoras de atenção quando analisarmos a natureza e processo de um projeto ou de 
uma prática. Foquemo-nos, para já, no início: o ponto de partida, naquilo que desencadeia a 
vontade, o desejo e ação de pintar.

Richter diz-nos que “Painting has nothing to do with thinking, because in painting thinking is 
painting. (…) in painting one form is a response to another, and so on.”  (Richter, G. 1995, p.13). 1

O ato de pintar não tem de implicar necessariamente um pensamento prévio ou cálculo exaustivo 
sobre o que se vai pintar; há na própria ação um propósito implícito. Na prática, uma pintura 
poderá justificar-se com outra pintura; isto é, a própria pintura poderá querer dar resposta a uma 
qualquer agitação interior motivada por um processo de encantamento (ou inquietação) em 
particular. É nessa dinâmica consequente que se poderá criar ou descobrir um processo. A 
espontaneidade acompanha uma intenção, muitas vezes inconsciente, focada num aspecto em 
particular que, mais tarde, percebemos estar relacionada com algum pormenor, acontecimento ou 
memória que nos marcou, num passado próximo ou distante. 

	 “Pintar nada tem que ver com pensar, porque em pintura pensar é pintar (…) em pintura uma forma é resposta a outra forma 1

e assim sucessivamente.” (tradução da autora)
13

O pintor não deve educar somente os olhos, é a alma, 
sobretudo, que ele deve tornar capaz de pesar a cor nas suas subtis 
balanças, de desenvolver todos os seus meios para que, no dia do 
nascimento da obra, ela não esteja apenas em condições de receber 
impressões exteriores (e naturalmente, por vezes, de suscitar 
impressões interiores), mas também de agir como força 
determinante. (Kandinsky, 1996, p.110)



Pintar, neste caso, parte de um impulso em formalizar um conjunto de impressões em que 
o seu fundamento parece pertencer ao campo da pintura. Essa formalização é pensada através 
dos elementos pictóricos que conhecemos deste campo: cor, luz, forma, textura e dimensão.

Através do mundo concreto aprendemos a reconhecer e a associar uma infinidade de 
conceitos a objetos de ordem comum, espaços, paisagens, rostos, sentimentos. A pintura (e 
outras manifestações da arte) por vezes, exige uma descentralização do que assumimos como 
sendo concreto, porque a própria o é, enquanto objeto e produto final de um processo físico e 
mental. Conseguimos contemplá-la, reconhecer a sua forma, tocar e circular em torno de uma 
peça, se for caso disso. Contudo, para além dessa condição e constatação, a pintura extrapola o 
plano físico, do corpóreo, do tangível. A necessidade em encontrar na pintura um propósito que vá 
para além das suas particularidades visíveis e que, de certo modo, consiga reflectir sobre uma 
determinada intenção, um sentimento ou uma imagem mental disponibilizada pela nossa memória 
(seja ela imaginada ou não), surge aqui como uma das questões mais importantes a serem 
desenvolvidas. 

Como refere Kandinsky, situando-se no pensamento da pintura abstrata, para além do 
importante exercício de educação do olhar (que exige uma perspetiva inteiramente nova perante a 
superfície pictórica) a que estamos constantemente a ser desafiados, foi também importante 
perceber que “força determinante” é essa que impele, neste caso, o artista pintor exprimir-se, 
fazendo assim nascer uma obra. 

Com base em várias linhas de pensamento e através da análise de uma componente tão 
identitária e ao mesmo tempo transformadora como a memória, serão desenvolvidos alguns 
pontos em torno da forma como se inicia o presente projeto em Pintura.
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1.1. A Memória como potencial criativo: a experiência do olhar

Partindo de memórias esquecidas, de vislumbres de algumas experiências passadas, e de 
memórias mais recentes, surge uma rede de conteúdo pessoal que potencia desde cedo não 
apenas uma vontade de reorganizar o pensamento, mas também um sentido de reflexão sobre o 
que já existiu e o que está a acontecer. Para além de um olhar sobre o passado e presente, há 
também um olhar sobre o futuro: um sentimento de curiosidade sobre o que virá a acontecer, 
como consequência dessa organização mental. No atual projecto, é neste último momento que a 
Pintura, enquanto meio de expressão, tenta encontrar o seu lugar - um lugar, porventura mais 
independente. A Pintura ambiciona ser, por sua vez, a representação física e palpável da memória 
sonhada e idealizada, a expressão de um estado interior que não se vê fisicamente mas que se 
sente e imagina.

 A Memória, várias vezes associada à ideia de arquivo mental, tanto armazena informação 
proveniente dos sentidos, como tende, muitas vezes, a recuperar e a reconstruir alguns desses 
dados que permanecem connosco, sem nos apercebermos, em estado de dormência ou em 
esquecimento. Muitas vezes associada também a sentimentos, de natureza diversa, é a ela que 
recorremos quando nos sentimos despovoados de emoção; consegue transmitir-nos um leque 
alargado de sensações e, de certa forma, pode contribuir na definição do impacto que as mais 
variadas circunstâncias da vida têm em nós. Na maioria das vezes o resultado desse impacto é 
apresentado sob a forma de imagens mentais, que vão fermentando em consciência. 

Capaz de preencher um certo vazio, a memória é também uma constante que apresenta, 
com alguma frequência, limitações, dependendo da atenção que escolhemos dar ou não aos 
acontecimentos vividos e perspectivados por nós. Em função desse prazo, que sabemos que 
poderá existir, tentamos trabalhá-la e estimulá-la, com o desígnio de salvaguardar o que de bom 
ou relevante absorvemos das nossas experiências, para que se mantenham vivas em nós.

Numa versão mais poética, Rebecca Solnit, no seu livro The Faraway Nearby , menciona, 2

a certa altura: “Memory, (…) , is a shifting, fading, partial thing, a net that doesn’t catch all the fish 
by any means and sometimes catches butterflies that don’t exist.”  (Solnit, 2013, p.59). Se 3

considerarmos a Memória uma espécie de viagem no tempo, que começou desde que temos 
consciência de nós próprios, rapidamente nos apercebemos como a percepção que temos do 
mundo tem vindo a sofrer alterações. O olhar (e sentimento) puro de uma criança corresponde a 

Solnit, Rebecca. (2013). The Faraway Nearby. Nova Iorque: Viking Books Penguin.2

 “Memória, (…) é algo que muda, desvanece e é parcial, uma rede que não pesca, de forma alguma, todos os peixes e às 3

vezes, apanha borboletas que não existem.” (tradução da autora)
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um “olhar primeiro” , isto é, desabituado e desprovido de preconceitos, não formatado; há um 4

processo de encantamento implícito nessa fase da vida, onde nem sempre predomina a visão, 
que vai recolhendo referências e colecionando pontos de interesse que, mais tarde, poderão ser 
perscrutados e ampliados a diversos níveis. A prática artística funciona, por vezes, como uma 
extensão desse processo: vai sofrendo transformações, encontrando o seu rumo. No caso de 
alguns autores/artistas, esse rumo poderá apresentar-se de uma forma mais sinuosa e 
surpreendente que outros. 

No livro A Estranha Ordem das Coisas , no capítulo intitulado A Mente em Expansão, 5

António Damásio refere que “(…) muito daquilo que memorizamos não diz respeito ao passado, 
mas sim ao futuro antecipado, o futuro que ainda não vivemos e que apenas imaginámos, para 
nós e para as nossas ideias.” (Damásio, A. 2017, p.141) O termo expansão poderá, então, ser um 
fundamento para se tentar entender o propósito do projeto que agora se apresenta. Um processo 
criativo, tal como a mente humana, nem sempre dispõe de uma ordem clara e de um raciocínio 
organizado; a irregularidade ou imprevisibilidade que, por vezes apresenta, reflecte uma vontade 
de conhecer derivações novas tendo como ponto de partida conceitos e imagens ‘originais’ que 
possuímos ou que conhecemos. 

Destacando o sentido mais direto, que conseguimos entender deste contexto, a visão (e 
ressalvando a relevância dos restantes), uma vez que é de pintura que se trata, é importante 
reconhecer que aquilo que vemos poderá ser alvo de manipulação algo descontrolada da nossa 
parte. Tal como António Damásio refere, num capítulo dedicado à Consciência, “as imagens que 
nos fluem pela mente têm uma perspectiva - a nossa. Reconhecemo-nos espontaneamente como 
donos das nossas experiências mentais. (…) Cada um de nós aprecia o conteúdo mental segundo 
uma perspectiva diferente, a minha ou sua.” (Damásio, A. 2017, p.203). Se entendermos o 
conceito de subjectividade como um espaço íntimo de um ser pensante e, naturalmente, inquieto 
sobre a sua própria condição e sobre tudo o que acontece à sua volta, conseguimos compreender 
que qualquer reflexão, crítica ou questão interpretativa de um objeto artístico será, quase sempre, 
tendenciosa: a sua experiência é e será diferente da de outra pessoa. A sua realidade será 
percepcionada consoante o exercício de observação, mais ou menos atento, concentrado, a que 
se tem proposto ou habituado, desde que se conhece. A questão da sensibilidade torna-se um 
ponto pertinente nesta linha de pensamento. A sensibilidade, apurada pelas várias classes 
sensoriais, sem excepção, é, no fundo, um dos motores para a invocação de imagens mentais e 

 Tal como Bernardo Pinto de Almeida refere, em relação a algumas obras dos anos 60, de Ângelo de Sousa, que parecem 4

transferir uma aparente inocência perceptiva: “(…) uma obra trabalhada por um movimento de incessante regresso sobre a 
possibilidade de reencontrar esse olhar primeiro, fundador do encontro com o mundo, que caracteriza a esplendorosa experiência da 
criança.” (Pinto de Almeida, B. 2016, p. 24)

Damásio, António. (2017). A Estranha Ordem das Coisas (pp.201-215). Lisboa: Temas e Debates - Círculo de Leitores.5
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conhecimentos cruzados, presentes e passados, abrindo espaço para que estes se expandam 
para um universo nunca antes vivido, visto ou sentido de forma clara e concreta - o campo do 
subconsciente. (Damásio, A. 2017, p. 206)

Podemos arriscar dizer que, o sentimento de curiosidade por aquilo que nos ultrapassa e 
que, frequentemente, consideramos do foro metafísico, é comum a grande parte da espécie 
humana; a esse sentimento, junta-se a necessidade que sentimos de querer reconstruir, 
mentalmente, situações passadas das quais não nos lembramos, mas que sabemos que 
aconteceram, como a da nossa condição desde que nascemos (ou até do tempo anterior ao 
nascimento). Debrucemo-nos sobre o início do (nosso) início:

— Ficarão, de alguma forma, guardadas as primeiras impressões, resquícios de memória  6

que temos de experiências vividas antes de termos consciência de nós próprios? Como seria, por 
exemplo, o primeiro espaço físico que conhecemos e tocámos na vida, mas do qual não nos 
lembramos, como o interior do ventre materno?

— Tendo como principal foco de atenção a experiência do olhar, fará sentido falarmos de 
luz e cor de experiências que ultrapassam os limites que os nossos sentidos e consciência 
parecem conhecer?

— Como se poderá expressar pictoricamente uma ideia de luz invisível, que não pertence 
a um fenómeno físico mas sim à interioridade de uma memória, sob influência do seu próprio 
contexto? 

Georges Didi-Huberman, historiador e crítico de arte, no seu livro O que nós vemos, O que 
nos olha , debruça-se essencialmente sobre a experiência do olhar, a dialética da imagem e a 7

relação complexa entre sujeito e objeto. Para Didi-Huberman, um objeto nunca será apenas um 
objeto; haverá sempre uma dupla distância, isto é, uma troca entre o sujeito que olha e o objeto 
que é olhado: “o objecto não se apresenta como uma peça monolítica com ênfase num interior/
exterior formais, mas sim como uma entidade fracturável (e fracturante) na qual se rasgam 
aberturas improváveis por onde se precipita o olhar em desassossego.”  (Almeida, C. 2012, p. 8

309).

 Tendo consciência e conhecimento do nosso corpo e da sua evolução, perceber se a mente, motivada pela ação do corpo, 6

capta e revela, mais tarde, vícios ou imagens pré-definidas pela própria imaginação de um acontecimento. Uma memória corporal: “(…) 
como as marcas do corpo revelam memórias portadoras de conteúdos físicos, psíquicos e sociais, (…)” SILVEIRA, C. W. Acedido em: 
https://www.vetoreditora.com.br/noticia_detalhe.asp?idJetinfo=12567 (consultado a 24/04/2020).

Didi-Huberman, Georges. (2011). O que nós vemos, O que nos olha. Porto: Dafne Editora.7

 em Revista do Instituto de História da Arte, nº 10 (UNL)8
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Com base em várias referências, Didi-Huberman, no primeiro capítulo reflecte sobre “a 
inelutável cisão do ver”, onde cita James Joyce, e a forma como o acto de ver se poderá 
manifestar paradoxalmente.

Didi-Huberman, a partir do pensamento e questionamento de Joyce, sugere-nos 
especialmente o corpo “feminino e materno” como objeto de reflexão, por ter a capacidade de nos 
fazer reavaliar, de um modo particular, a forma como olhamos e somos olhados por um objeto. O 
corpo feminino é provido de uma enorme particularidade: é vida com capacidade de gerar vida e 
pode permitir uma “travessia física” que nos faz progredir na nossa condição enquanto sujeito que 
olha, transcendendo o objeto-corpo visível para um corpo que abre ou pode abrir espaço para 
receber outro corpo. É um espaço que se expande e que, “inelutavelmente” prescinde da luz; 
implica um “em”, implica olhar através.

James Joyce, por sua vez, desafia-nos a fechar os olhos para conseguirmos ver. Sugere 
que nos coloquemos numa perspectiva interior (que nos permita olhar para dentro) e, que 
esqueçamos por momentos o que vemos com os olhos do corpo. 

O ato de ver fixa-se num plano intermitente, entre um abrir e fechar de olhos: ver parece 
implicar também o que se não vê, da mesma forma que necessitamos de luz e sombra para 
distinguir o que vemos. Quando fechamos os olhos, continuamos a criar imagens sob a influência 
de impressões e memórias pessoais que, muitas vezes, servem de apoio ou reforço às imagens 
que o nosso olhar capta e que a mente processa. Os dois momentos parecem complementarem-
se. A subjetividade do que se vê é reforçada pelo cruzamento entre aquilo que vemos, o que 
percebemos e o processamento que é estabelecido dessa informação; é feito um processo de 
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É que a visão colide sempre com o inelutável volume dos corpos 

humanos. In Bodies, escreve Joyce, sugerindo já que os corpos, esses objetos 

primeiros de todo o conhecimento e de toda a visibilidade, são coisas que cabe 

tocar, acariciar, obstáculos contra os quais “bater com a cachimónia”(by 

knocking his sconce against them); mas também coisas de onde sair e onde 

reentrar, volumes dotados de vazios, de cavidades, de receptáculos orgânicos, 

bocas, sexos, talvez o próprio olho. E eis que surge a obcecante questão: 

quando vemos o que está diante de nós, por que razão uma outra coisa nos 

olha sempre, impondo um em, um dentro? “Porquê em?”, interroga-se Joyce. 

(…) E então compreendemos que os corpos, especialmente os corpos femininos 

e maternos, impõem o inelutável modo da sua visibilidade como outras tantas 

coisas onde “passar - ou não poder passar - os seus cinco dedos”, como todos 

os dias fazemos ao passar pelas grades ou pelas portas das nossas casas. 

“Fechemos os olhos para ver”  (Didi-Huberman, 2011, p.10)



seleção e interiorização que dá origem a noções pessoais, como a noção de luz que é captada 
através das cores concretas que se apresentam ao nosso olhar. 

É certo que a sugestão de Joyce, não se cinge apenas ao processo natural e literal de 
fecharmos os olhos. Jacqueline Lichtenstein, numa reflexão sobre luz e cor, aborda também esta 
questão e explicita de uma forma clara o seu ponto de vista. No seu ensaio Modern Color: a New 
Paradigm , Lichenstein apresenta uma “distinção pictórica” entre luz e cor, que acaba por se 9

relacionar intimamente com o que Joyce anteriormente nos propõe:

 This distinction refers to the opposition between pure visibility (purely 

intelligible, spiritual, immaterial visibility) and impure visibility (material, 

physical visibility). In other words, to an opposition between what is seen with 

eyes of the soul and what is seen with the eyes of the body. But it’s also 

based on cosmological distinction between sky and Earth - between the 

sublunary world and the superlunary world.  (Lichtenstein, 2016, p.63-65).10

A partir desta perspetiva, podemos estabelecer um paralelismo ou uma conversação entre 
os dois autores: a provocação de James Joyce, ao convidar-nos a “fecharmos os olhos para ver” e 
aquilo que Lichenstein se refere como “visibilidade pura”, que diz respeito a um universo interior, 
espiritual, a algo inato que faz parte de nós, quando comparado com o que é “visto com os olhos 
do corpo”. No caso de Jacqueline Lichtenstein, esta distinção surge, então, com o intuito de 
tentarmos compreender aquilo que poderá diferenciar duas componentes distintas que se 
influenciam mutuamente. A cor corresponderá ao que o nosso olhar capta, e a luz, refletir-se-à 
mediante a forma como percepcionamos, através do nosso próprio contexto, a cor que estamos a 
ver. Jacqueline, ainda acrescenta: “To make light with color implies to forget the traditional way of 
conceiving and producing shadows by using black or dark brown. In Journal Delacroix writes that 
there are no shadows but only reflections.”  (Lichtenstein, 2016, p.73).11

Num plano mais objetivo, podemos entender que a experiência pessoal de cada indivíduo 
ditará a forma como irá ver, percepcionar e sentir a cor. A ideia de luz que surge através dela é, 
muitas vezes, um “reflexo” da carga emocional a que associamos a cada cor: a cor que 
recordamos, a cor que nos remete para memórias esquecidas, a cor que imaginamos. 

Lichenstein, J. (2016). Modern Color: A New Paradigm. Em I. Graw & E. Lajer-Burcharth (ed.), Painting Beyond Itself: The 9

Medium in the Post-medium Condition (pp. 63-76). Berlim: Sternberg Press.

 “Essa distinção refere-se à oposição entre visibilidade pura (visibilidade puramente inteligível, espiritual, imaterial) e 10

visibilidade impura (visibilidade material, física). Por outras palavras, a uma oposição entre o que é visto com os olhos da alma e o que 
é visto com os olhos do corpo. Mas também se baseia na distinção cosmológica entre céu e Terra - entre o mundo sublunar e o mundo 
superlunar” (tradução da autora)

 “Criar luz com cor, implica esquecer a forma tradicional de conceber e produzir sombras, através do uso de preto ou 11

castanho escuro. Delacroix escreve que não há sombras mas apenas reflexos.” (tradução da autora)
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Na pintura, e em particular no presente projeto, parece existir uma sobreposição, ainda 
que parcial, de motivos: recordados, esquecidos, imaginados. Nos próximos dois pontos, procurar-
se-á refletir, em particular, sobre estes três processos de que a memória se serve - recordação, 
esquecimento e imaginação - sendo que, há uma linha ténue entre aquilo que recordamos e 
esquecemos, com uma consequência na forma como a nossa mente ativa, através das 
impressões não percepcionadas com a visão, o nosso universo imaginativo.

1.1.1. Recordação e esquecimento

Entende-se por recordar, o ato de fazer voltar à memória, de reviver, ainda que 
momentaneamente, um pensamento individual, uma conversa, uma imagem, um objeto físico, um 
sentimento, uma pessoa, uma experiência vivida ou, até mesmo, de um lugar. Contudo, recordar 
também poderá desempenhar um efeito contrário - o de obliteração; recordar para extinguir pouco 
a pouco, para lembrar que algo deve permanecer esquecido, que não deve voltar a acontecer. A 
ambivalência do sentido ou efeito que o verbo pode gerar - positiva ou negativa - transporta-nos 
para territórios emocionais sensíveis. Recordamos o passado no presente, numa tentativa de 
antecipar ou antever o futuro.

Refletindo sobre recordação, Georges Didi-Huberman cita Walter Benjamin:

Escavar e recordar. — A linguagem fez-nos perceber, de uma 

forma inconfundível, como a memória não é um instrumento, mas um meio, 

para a exploração do passado. É o meio através do qual chegamos ao 

vivido, do mesmo modo que a terra é o meio no qual estão soterradas as 

cidades antigas. Quem procura aproximar-se do seu próprio passado 

soterrado tem de se comportar como um homem que escava.  (Didi-

Huberman, 2011, p.147)

A relação que Benjamin estabelece entre o ato de recordar e o ato de escavar parece ser 
pertinente para o enquadramento do projeto que aqui se apresenta. Tal como recordar, também na 
pintura se procede a um exercício constante de “escavação”; isto é, há uma exploração (em que, 
como refere, a memória atua como “meio”) que vai assumindo descobertas memorativas e 
resultados que emergem ou nascem no decorrer do processo ou da prática. 

Relembrando Gerard Richter, anteriormente referenciado, “em pintura, pensar é pintar”, e 
esse exercício de rememoração, neste projeto, acontece precisamente através do seu 
desenvolvimento prático, ainda que se apresente sob a forma de indícios ou signos que parecem 
pertencer a um universo de ordem ‘abstrata’. Apesar disso, a sua origem ou como Didi-Huberman 
refere a certa altura o seu “ter-lugar” parte de experiências concretas (2011, p.147, Op.cit). Neste 
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caso, de sensações maioritariamente visuais provocadas por experiências, sejam elas 
recordadas, esquecidas ou imaginadas. Didi-Huberman acrescenta: “Decompondo a palavra 
alemã para recordação, Erinnerung, Benjamin dialectizava a partícula er - marca de um estado 
nascente ou de uma chegada ao fim - com a ideia de inner, isto é, de interior, de dentro 
profundo.” (2011, p.147, Op.cit).

Silvina Rodrigues Lopes, no seu livro Literatura, Defesa do Atrito  apresenta também uma 12

breve reflexão relativamente a este ponto:

Porque o que há de memória na recordação é um vazio: a força do 

acontecimento, que, não sendo senão força, sensações sem conceitos, 

busca desde logo a que ligar-se, um abrigo para o seu vazio, a linguagem. O 

instante do acontecimento é por isso um instante cindido - o irreparável da 

perda é que se transfigura em beleza e assim sobreviverá na condição de 

perdido e presente. Só há relação com o que já se perdeu, só se perde 

aquilo com que houve relação: não é possível dissociar o acontecimento da 

memória dele, e esta da concretização de uma forma. (Lopes, Silvina 

Rodrigues, 2003. p. 62-63) 

Assumindo o ato (ou vontade) de recordar como um processo mental, que pode ou não ser 
controlável, é através dele que (re)vivemos, uma vez mais, um determinado acontecimento. 
Silvina Rodrigues Lopes, como podemos verificar no excerto acima, para além de assinalar a 
associação óbvia, de inerência entre memória e recordação, enfatiza um sentimento de “vazio” 
que se estabelece nessa relação. É nesse sentimento “vazio”, de perda que, muitas vezes, se 
encontra o impulso necessário para uma mudança. A linguagem que, como refere, diz ser o 
“abrigo” para algo em falta, apresenta-se como indispensável. Se transportarmos esta reflexão 
para a esfera da prática artística e aqui, em particular, para o campo da Pintura, poderemos 
encontrar alguma semelhança. Pintar, tal como recordar, parte de uma vontade em visualizar, 
ainda que mentalmente, a imagem de algo, com a diferença que a pintura apresenta-se como uma 
“concretização” palpável. A recordação poderá ser o ponto de partida para o nascimento da 
pintura, ou a própria pintura poderá servir de gatilho para nos fazer recordar. Em última instância, 
a própria pintura poderá ser uma recordação. 

Antes do desenvolvimento da fotografia, uma das funções atribuídas à pintura era a de 
captar momentos ou instantes para memória futura. A fotografia tem então um papel relevante no 
entendimento do termo recordação, que se associa, facilmente, ao termo esquecimento; pelo facto 

Lopes, Silvina Rodrigues. (2003). Literatura, Defesa do Atrito. (pp.62-63).Viseu: Vendaval.12
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de simbolizar aquilo que convencionalmente chamamos de imagem “original” ou “real”. A 
importância da abordagem sobre o papel da fotografia passa pelo facto desta, enquanto ‘objeto-
memória’ e representação, se relacionar estreitamente com o universo da pintura.

Roland Barthes reflecte em Câmara Clara  sobre a imagem fotográfica, através de três 13

pontos de vista: do objeto fotografado, do observador (da fotografia capturada) e do fotógrafo. A 
partir destes três pontos, principalmente do primeiro e segundo, Barthes acaba por desenvolver, 
de um modo particular, as suas inquietações perante o trabalho da imagem e, induz-nos a uma 
deambulação, quase labiríntica, entre conceitos dicotómicos como ‘presente e passado’, ‘vida e 
morte’. Também a definição de recordação está, intimamente, relacionada com essas dicotomias.

 Com alguma frequência, em linguagem corrente, associamos e empregamos facilmente o 
termo recordação a fotografias e, sem dúvida que, a fotografia enquanto objeto (considerada 
‘imagem original’ impressa ou digital), tem o poder de nos fazer recordar, rememorar 
circunstâncias, pessoas, lugares e momentos passados, do “isto foi”, como refere a certa altura. 
(Barthes, 1980, p.118) A fotografia representa um passado, algo que aconteceu, algo que foi. Mas 
também, parece pertencer a um presente, no sentido em que “(…) a imobilidade da foto é como o 
resultado de uma confusão perversa entre dois conceitos: o Real e o Vivo: ao atestar que o objeto 
foi real, ela induz sub-repticiamente a acreditar que ele está vivo, por causa desse logro que nos 
faz atribuir ao Real um valor absolutamente superior, como que eterno; (…)” (Barthes, 1980, p.
118). Já a Pintura, apesar de também pertencer a um presente e passado, tem o desprendimento 
de se poder alargar no tempo enquanto meio representativo. Torna-se mais independente de um 
referente, do ponto de vista de quem observa e de quem a realiza/concretiza, no sentido em que 
poderá não se subordinar, exclusivamente à estética ou experiência de um olhar concreto e 
objetivo como o ‘tal e qual como é’ da fotografia.

A pintura pode simular a realidade sem tê-la visto. O discurso 

combina signos que certamente têm referentes, mas esses referentes 

podem ser e na maior parte das vezes são “quimeras”. Ao contrário 

dessas imitações, na Fotografia jamais posso negar que a coisa esteve 

lá. Há dupla posição conjunta: da realidade e de passado. (Barthes, R. 

1980, p.115)

Relembremos, então, as questões que foram aqui expostas anteriormente. Poderemos, 
através de um discurso pictórico, descrever e simular espaços onde estivemos mas que não nos 
lembramos, como o o interior do ventre materno, que conhecemos antes de nascer?

	 Barthes, Roland. (1980). Câmara Clara, Nota sobre a fotografia (pp. 100-118). Rio de Janeiro: Nova Fronteira.13
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Há no ato de pintar uma liberdade que o ato de fotografar parece não ter, segundo 
Barthes. Talvez porque a Pintura nos dá a possibilidade não só de simular uma realidade nunca 
vista, tal como menciona, mas também, de desconstruir ou até mesmo de re-contextualizar uma 
intenção, um sentimento provocado por um acontecimento. Tornamo-nos responsáveis de todas 
as decisões que o(s) instrumento(s) que escolhemos para trabalhar nos dão a possibilidade de 
expressar. O que não conseguimos controlar na nossa realidade conseguimos, por livre vontade, 
alterar e manipular na Pintura, seja através de uma representação aproximada a um olhar ou 
percepção objetiva ou não. A Pintura dá-nos, então, a possibilidade de alcançar e conhecer, por 
intermédio de um exercício de observação e contemplação , uma realidade alternativa à que 14

conhecemos, pois parte da memória consciente ou inconsciente de um referente, de uma 
preocupação, inquietação ou de um outro sentimento; mesmo quando o que está representado 
não aparenta em nada ser do mundo tangível, que reconhecemos através dos nossos sentidos.

Ode à l’Oubli (Ode ao Esquecimento, 2004), um dos conhecidos livros de tecido de Louise 
Bourgeois, poderá ser uma obra pertinente para nos fazer reflectir sobre a aproximação entre o 
processo de recordação e esquecimento: dois termos aparentemente opostos mas que 
rapidamente se tocam na sua génese.

 Um exercício que poderá ter uma maior ou menor envolvência com a obra e o contexto em que se insere. Como é o caso, 14

por exemplo, de pinturas que integrem uma instalação, ou quando a própria pintura é realizada na própria arquitetura do espaço, como 
algumas obras de Katharina Grosse ou de Ann Veronica Janssens, que abordaremos mais à frente. Não se propõe aqui uma 
abordagem fechada ao campo da Pintura apenas como sendo um modelo convencional que facilmente reconhecemos: um suporte 
bidimensional afixado numa parece branca. Propõe-se uma abordagem híbrida, com preocupações que poderão ser transversais a 
vários campos, nomeadamente o da Pintura, que é o enfoque deste projeto.
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Figura	1.	Louise	Bourgeois,	Ode	à	l’Oubli,	2004,	fabric	book,	27	x	34	x	8,2	cm,	MoMA.	



Louise Bourgeois, nesta obra têxtil constituída por 35 páginas, reutilizou um conjunto de 
tecidos (retalhos de roupa) de modo a privá-los da sua forma e uso originais; rasgou, cortou e 
recoseu, dando-lhes novas configurações através de composições que integram esta espécie de 
diário de memórias, onde privilegia o uso da cor e a textura. Apesar de ser uma obra composta 
maioritariamente por matéria têxtil, há um discurso que parece aproximar-se ao universo da 
pintura, pela preocupação demostrada na disposição da cor na construção das várias 
composições.
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Figura	2.	Louise	Bourgeois,	Ode	à	l’Oubli,	2004,	fabric	book,	27	x	
34	cm	cada.	35	composições:	32	colagens	de	tecido,	2	com	Bnta,	
3	litografias	(incluindo	capa).	MoMA.	



Um dos escritos que o livro contém, “I had a flashback of something that never 
existed” (Figura 1.), remete-nos para uma persistência e vontade em querer, poeticamente, 
‘recordar’ algo que nunca aconteceu. O próprio título da obra sugere-nos um entusiasmo quase 
paradoxal e detentor de uma certa ironia. Há uma vontade em querer reparar um passado, através 
de imagens criadas a partir de conjugações cromáticas que emanam uma certa vivacidade e que  
parecem anunciar novas evidências. Na Figura 2. conseguimos ver as várias possibilidades 
representativas que a artista criou através dos retalhos: páginas em que “re-experimenta o 
passado” , através da reinvenção do material, tornando-o visualmente estimulante ao olhar do 15

espectador. 

Sobre o sentido do termo esquecimento, Carla Ganito cita Friedrich Nietzsche:

O esquecimento não é apenas uma vis inertiæ (força inercial), como 

crêem os espíritos superficiais; é antes uma faculdade inibitória activa no 

sentido restrito e mais positivo da palavra [...]. Fechar temporariamente as 

portas e janelas da consciência; permanecer insensível ao ruído e às lutas 

que entre si travam os órgãos servis do nosso mundo subterrâneo; fazer 

silêncio e quase tábua rasa da nossa consciência, para que haja 

novamente lugar a coisas novas (…). Assim, é imediatamente evidente 

que, sem o esquecimento, não poderia haver felicidade, jovialidade, 

esperança, orgulho ou o tempo presente.  (Ganito, C. 2019, p.83)16

Também na pintura poderá ser imprescindível o exercício contínuo de esquecimento 
(forçado ou não), pelo desejo de reinvenção que lhe está associado e que poderá suscitar no 
artista: esquecer para criar de novo, para expandir. No projeto que aqui se apresenta é 
praticamente implícita essa vontade, no sentido em que parte, primeiramente, de uma memória 
esquecida - a do nascimento ou do momento anterior ao nascimento. A pintura apresenta-se então 
como um recomeço para que, como refere Nietzsche “haja novamente lugar a coisas novas”. 
Recordação e esquecimento poderão ser dois dos mecanismos mais influentes na construção de 
um discurso em pintura que pretende libertar-se de uma estética formal aproximada à realidade 
objetiva.

Newman, A. (2004). Louise Bourgeois Builds a Book From the Fabric of Life. The New York Times. Consultado em: https://15

www.nytimes.com/2004/10/17/arts/design/louise-bourgeois-builds-a-book-from-the-fabric-of-life.html. A artista refere numa entrevista: "I 
want to re-experience the past, I try to reconstruct it. Sudden recollections that are awakened by the senses tell you more than emotions 
that are too vague or too overwhelming or too intractable” 

Citado por Ganito, C. (2019) Desligar da rede: A influência da cultura digital sobre a privacidade, a memória e a morte. Em: 16

Santos, José Manuel. (2019, dezembro-março 2020). Electra 8: Memória e Esquecimento Lisboa: Fundação EDP.
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1.1.2. Imaginação: a memória transformada

Após uma reflexão sobre recordação e esquecimento, importa também abordar, ainda que 
sinteticamente, de que forma é que as consequências destes dois processos mentais influenciam 
um dos motores principais para o impulso e desejo de pintar - a imaginação, que possuí também 
uma forte ligação com a memória. Gonçalo M. Tavares  enuncia essa relação em breves traços: 17

memória e imaginação

O que se fala aqui é do louvor a uma memória baralhada, a uma 

memória imprevisível. 

A memória clássica, que fixa acontecimentos a determinadas datas, 

funciona como um arquivo neutro, desprovido da confusão da 

humanidade, confusão que mistura datas e pedaços de factos, numa, 

diríamos, ficção inconsciente. Na memória que trabalha directamente 

com o imaginário o que importa não é tanto a veracidade, mas a 

intensidade.

Não importa se foi assim que aconteceu, importa sim se a 

memória relatada excita, influencia, se sacode o ouvinte e o engrandece. 

Quando se narra uma história imaginativa (com auxílio da memória 

enquanto ficção inconsciente) o que importa são os efeitos dessa história 

no mundo que aí vem, não a proximidade aos factos do mundo que já foi 

e já não existe. (M.Tavares, G. 2013, pp.374-375)

Começando por valorizar o interesse de uma “memória baralhada e imprevisível” que, 
inevitavelmente recorre à imaginação para se cumprir, Gonçalo M. Tavares realça que, o que 
importa é a “intensidade” e o impacto que esta provoca, e não a aproximação fiel às 
circunstâncias que a originaram e que a fizeram ‘permanecer’, para ser expressa.

 O impulso de pintar tem, também, muito que ver com essa procura e ânsia de intensidade. 
Neste caso, pinta-se pela quase impossibilidade de exprimir esse mesmo impulso de outra forma. 
É importante esclarecer que o imaginário é um espaço mental e pessoal, que todos possuímos, 
que se apresenta de um modo verdadeiramente quimérico, aproximando-se mais do mundo irreal 
que real; é o ponto de partida e o que estimula a nossa capacidade imaginativa, em concordância 
com a memória, para o desenvolvimento de tudo o que se segue; por isso é que refletimos tantas 
vezes sobre o imaginário de um/uma determinado/a artista que, no fundo, não deixa de poder 

M.Tavares, Gonçalo. (2013). O Atlas do Corpo e da Imaginação. (pp. 359-376 ). Lisboa: Editorial Caminho.17
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também definir ou dizer muito sobre o contexto particular de uma pessoa, das suas experiências e 
vivências, da sua história.

Como foi referido anteriormente, as memórias são o resultado de construções e/ou 
cruzamentos de acontecimentos conscientes e inconscientes, de peças recordadas e esquecidas, 
que vão edificando e completando o plano emocional em que se inserem. Se a memória, por via 
de um exercício de recordação ou esquecimento, atua como meio para a estimulação de 
encontros e desencontros mentais que surgem desses dois processos, a imaginação é o processo 
que os expande para um patamar ficcional e o torna, muitas vezes, mais rico.

Paul Ricouer, num ensaio intitulado Memories and Images , menciona que: “to call up de 18

past in the form of an image, we must be able to withdraw ourselves from the action of the 
moment, we must have the power to value the useless, we must have the will to dream.” (Ricouer, 
P. 2004, p.67)  19

No presente projeto, a busca por espaços imaginários a partir de espaços ou 
acontecimentos comuns, é frequente. A intenção nunca é a de tentar representar similarmente a 
realidade ou factos que ocorreram, mas sim a de acrescentar algo que, nasce de uma maturação 
natural no processo do fazer em pintura.

A memória passa então por um processo de transformação motivado pelo imaginário da 
autora; deixa de ser uma ‘memória pura’ (de pertencer a um universo exclusivamente mental) para 
se transformar numa ‘imagem-memória’ física e também fictícia, que encontra espaço no universo 
pictórico para existir: o sonho (ou um pensamento mais livre) passa a ter um espaço físico onde 
se poderá de alguma forma concretizar - o espaço da pintura.

Ricoeur, Paul. (2004). Memories and Images. Em: Farr, Ian (ed). (2012). MEMORY: Documents of Contemporary Art. London: 18

Whitechapel Collection.

 “Para chamar o passado na forma de uma imagem, devemos ser capazes de nos retirarmos da ação do momento, 19

precisamos de ter o poder de valorizar o inútil, precisamos de ter a vontade de sonhar.” (tradução da autora)
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1.2. Exterior e Interior: luz, memória e sentimento de Cor

A Pintura, através das suas particularidades visíveis - a que normalmente chamamos de 
materialidade - confere tanto ao artista como ao espectador (em diferentes perspectivas) uma 
garantia matérica da qual tudo o que conseguimos tocar é feito, garantindo-nos assim uma 
identificação formal e a sua ligação imediata com a realidade que reconhecemos sensorialmente. 

Isabelle Graw, no seu livro The Love of Painting: Genealogy of a Success Medium , 20

refere que: “Insisting on painting’s materiality, critics ascribe to it a quasi-divine creative potential. 
Its materiality, one might say, is life itself. And so painting doesn’t merely intend to breathe life into 
things: by dint of its materiality, it’s now possessed of life’s very own spiritual-creative energy.”  21

(Graw, I. 2018, p. 45-46). Segundo o seu entendimento, podemos compreender que a Pintura (e 
qualquer outra forma de arte ‘matérica’) começa quando a linguagem verbal não basta para 
expressar o pretendido, considerando-se esta uma barreira completamente ultrapassada quando 
o assunto se trata de um discurso pictórico. Deste modo, a Pintura tanto numa perspetiva mais 
física (externa, material) como numa que prestigie mais a sua intelectualização (interior, imaterial), 
possui uma essência individual e independente, ainda que seja submetida a várias contaminações 
subjectivas; pois basta-se a si própria, vive da sua energia e espiritualidade intrínsecas enquanto 
experiência contemplativa.
 Evidenciando a tensão entre a questão do ‘dentro’ e ‘fora’ na pintura, Isabelle Graw 
acrescenta: “Painting, that is to say, doesn’t stage mere subjectivity but, more importantly, brings 
out the bonds that tie that subjectivity to external constrains. Like a subject, painting can arrive at 
insights and exhibit relations, such as that between interior and exterior subjectivity.”  (Graw, I. 22

2018, p.53) 
Por se acreditar que tanto a ideia de luz como a cor, e toda a carga sentimental que lhes 

são associadas, se posicionam neste limbo entre exterioridade e interioridade, parte-se para uma 
análise do pensamento e percurso de alguns artistas no panorama europeu da segunda metade 
século XIX e da primeira do século XX, do expressionismo abstracto americano do século XX e da 
arte contemporânea, que se destacam aqui pela sua especial relevância nesta investigação e 
ponto em particular. 

Luz e cor são dois termos que para além de permanecerem lado a lado em matéria de 
pintura, são frequentemente associados a imagens que derivam da memória visual ou de 

Graw, Isabelle. (2018). The Love of Painting: genealogy of a success medium. Berlin: Sternberg Press.
20

 “Insistindo na materialidade da Pintura, os críticos atribuem-lhe um potencial criativo quase divino. Pode-se dizer que a sua 21

materialidade é a sua própria vida. E assim, a Pintura não pretende apenas dar vida às coisas: por força da sua materialidade, possui 
agora a própria energia espiritual e criativa.” (tradução da autora)

 “A Pintura não encena a mera subjectividade, mas, mais importante que isso, faz erguer os laços que amarram essa 22

subjetividade a constrangimentos externos. Como um sujeito, a pintura pode chegar a ‘insights’ e a exibir relações, como aquela entre 
subjectividade interior e exterior” (tradução da autora) 
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sentimentos originados e relacionados, normalmente, com a experiência do olhar. Johann 
Wolfgang von Goethe deixou-nos a sua reflexão, em que se compreende o seu olhar visceral 
sobre este tema:

O olho deve a sua existência à luz. A partir de órgãos biológicos 

indiferentes, a luz cria um órgão, que se igualaria a ela, e assim o olho 

forma-se na luz e para a luz, para que a luz interior vá ao encontro da 

exterior. Aqui lembramo-nos da antiga escola jónica, a qual repetia 

sempre que o semelhante só é reconhecido pelo semelhante, assim 

como das palavras de um antigo místico, as quais nós recitamos aqui 

da seguinte forma: Se o olho não fosse solar,/ como poderia ele ver a 

luz?/ Se a força própria de Deus não vivesse em nós/ Como poderia o 

divino maravilhar-nos? Ninguém pode negar aquele parentesco 

imediato da luz e do olho; mas concebê-los como sendo uma só e 

mesma coisa pode causar estranheza. No entanto, torna-se perceptível, 

quando se afirma que no olho mora uma luz em repouso, que é 

estimulada por dentro e por fora ao menor motivo. Na escuridão 

podemos evocar através da imaginação as imagens mais brilhantes. No 

sonho os objetos surgem-nos como no dia claro… A cor é a natureza 

obrigatória em relação ao sentido da visão. (Goethe, s.d)23

A luz que se faz reflectir numa determinada circunstância ou que incide sobre um qualquer 
motivo que visualizamos com maior ou menor lucidez, talvez seja um dos factores que poderá 
definir com maior clareza todos os outros factores ou elementos que a memória que temos de 
algo contém: cor, forma, textura, dimensão. De um ponto de vista que privilegie a expressividade 
individual, o trabalho da imaginação, motivado pelo imaginário que cada indivíduo possui, 
consegue ser determinante, quer falemos de uma condição lumínica abundante ou não; pois 
reflectir sobre a própria ausência de luz é também uma condição que poderá ser estimulante num 
plano dedicado ao universo imaginativo. Deste modo, e abandonando uma abordagem mais literal 
da própria ideia de luz (enquanto fenómeno físico) e concepções que de si advêm, consideremos 
aqui um patamar mais próximo da subjetividade criativa, que tal como foi abordado, se aproxima 
de uma perspetiva espiritual, ultrapassando, muitas vezes, o que concretamente percepcionamos 
com os nossos próprios olhos. 

As várias representações com que nos relacionamos desde que temos consciência de nós 
próprios, seja através da ciência ou da história ou da arte, têm-nos mostrado que a forma como se 

Citado por Kestler, I. (2006) Johann Wolfgang von Goethe: arte e natureza, poesia e ciência. Acedido em: https://23

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702006000500003
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pode descrever e compreender uma imagem ou memória lumínica, poderá suscitar e revelar 
várias interpretações; mais ainda quando falamos de representações pictóricas. A sensibilidade 
pela luz e cor foi transversal a grande parte dos períodos da história da Pintura. Se pensarmos, 
por exemplo, em William Turner (n.1775-1851), reconhecido pelas suas pinturas em que o estudo 
intensivo da relação entre luz e cor é notável e assente nas concepções de Goethe (teoria das 
cores: leis de polaridade e intensificação  em que a matéria e o espírito são pensados 24

conjuntamente e tentam encontrar um equilíbrio perante as sensações causadas ao sentido da 
visão diante do fenómeno da luz), conseguimos compreender a importância dada ao estudo desta 
relação não só numa perspetiva física mas também metafísica. Em Turner, a luz e a sombra 
enquanto unidade polarizada (de anverso e reverso) tornou-se um dos grandes focos da 
realização formal da sua obra, que se refletiu diretamente no escolha da cor, de um modo sucinto 
numa escala compreendida entre o amarelo e o azul correspondentes, respetivamente, a 
conceitos como brilho/obscuridade, força/fraqueza, ação/negação. (Gage, 1993, p.203-204).

Também em Espanha, mais tarde, Joaquín Sorolla (n.1863-1923), pintava com um 
desprendimento na pincelada que lhe era característico, as praias valencianas. Irradiado pela 
onda revolucionária do Impressionismo em França, Sorolla, enfatizava os movimentos pelo qual o 
seu olhar captava os pontos luminosos nas paisagens. (Sanna, 2011, p.167) A pintura en plein air, 
era um recurso ou uma estratégia frequentemente utilizada por si e pelos seus contemporâneos 
para conseguir compreender e assimilar, com clareza e brilhantismo, a luz que tanto o fascinava, a 
que, geralmente, atribuía uma temperatura quente, característica do clima e cultura mediterrânea. 
Na sua obra estamos perante a indicação de um carácter muito mais externo, que interno. A sua 
vasta obra parece transportar consigo um sentimento de nostalgia, pelo grande carga contrastante 
que vemos evidenciado em várias das suas pinturas; parece existir uma necessidade em reavivar 
eternamente as situações que pintava.

Contudo, destacam-se aqui Pierre Bonnard e Henri Matisse, que mantinham uma relação 
próxima, pelo arrojo na forma como pensaram e resolveram questões de ordem cromática e 
lumínica, e pela sua gradual libertação dos modelos convencionais. As intenções representativas 
partiam do mundo concreto , mas, impulsivamente, começavam por demonstrar novas 25

possibilidades de olhar e, também, de pensar a realidade, procurando uma maior individualidade 
perante a representação através do real.

Se Sorolla é reconhecido pelo grande domínio pictórico da ideia de luz, Bonnard (n.1867 - 
1947), terá ganho grande visibilidade pela forma singular como dispunha a cor e como alcançava 
uma vibração cromática ímpar:

 O próprio pintor acaba por referenciar o escritor, através do título da conhecida obra “Luz e Cor (A Teoria de Goethe)”,  de 24

1843.

As impressões captadas através da realidade natural ou metropolitana eram, normalmente, a grande referência pronta a 25

estudar e esboçar. 
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Forms were to be not so much modelled as modulated across the 

canvas surface in patterns of colour that represented the play of light. The 

canvas surface became a light-filled membrane. His pictures of the 

everyday remembered in an atmosphere of nostalgia became visionary. 

He evolved a complex iconology of light. Light was life, hope, memory, 

warmth and feeling. (…) The alchemy of light became his goal.  26

(Watkins, 1997, p.53)

Como refere Nicholas Watkins , através da manipulação e combinação de cores, Bonnard 27

conseguia formar através de uma “membrana luminosa” o que pretendia. Uma camada luminosa 
criada por um cruzamento de cores, por vezes improváveis, que definem a volumetria e 
estruturam o jogo de luz quer seja de uma cena interior, do quotidiano (como as várias pinturas 
que integram a sua mulher, Marthe), quer seja numa paisagem. Para a Bonnard, a atenção 
focava-se no alcance desse equilibro de luz conseguido através de uma paleta, normalmente 
diversificada e vibrante.

“As formas não deveriam ser modeladas, mas sim moduladas na superfície da tela em padrões de cores que 26

representassem o jogo de luz. A superfície da tela tornou-se uma membrana cheia de luz. As suas imagens do quotidiano lembradas 
numa atmosfera de nostalgia tornaram-se visionárias. Bonnard desenvolveu uma complexa iconologia de luz. Luz era vida, esperança, 
memória, calor e sentimento. (…) A alquimia da luz passou a ser a sua meta.” (tradução da autora)

	 Watkins, Nicholas. (1997). Interpreting Bonnard, color and light. New York: Stewart, Tabori & Chang.27
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Figura	3.	Pierre	Bonnard,	Nude	and	Chair,	óleo	s/
tela,	127	x	83,8	cm,	1936-38.

Figura	4.	Pierre	Bonnard,	Nude	in	the	Bath,	óleo	s/tela,	93	x	147	cm,	1936-38.



A consciência atmosférica dos espaços que selecionava para pintar, foi um dos seus focos   
principais para proceder a uma reflexão mais aprofundada do seu propósito com a pintura. As 
decisões formais tomadas por Bonnard, em especial no uso da cor, parecem quererem-nos falar 
de sentimento e emoção, que constituem a imaterialidade da obra. Por norma, são atmosferas 
que apresentam sempre essa carga, através da atenção dada aos detalhes. São nos detalhes que 
conseguimos compreender a grande riqueza matérica da sua obra, onde a cor obtém o seu 
expoente máximo sedutor perante o olhar do espectador. (Watkins, 1997, p.7)  

Na Figura 3., em “Nude and Chair”, uma cena de interior pintada no início da última década 
de vida do pintor, conseguimos perceber, para além das pinceladas meticulosas e ritmadas que 
tanto o caracterizam, essa camada de luz que incide sobre a figura e todo o espaço em volta. 
Uma camada, neste caso, com uma tonalidade quente, que cobre grande parte da pintura e que 
harmoniza toda a composição. Também na Figura 4., uma das várias pinturas de Marthe deitada 
numa banheira, os contornos nem sempre são acentuados e, quando são, evidenciam-se através 
de gradações subtis de cor, como conseguimos ver pela diferenciação cromática entre a água da 
banheira e o corpo da sua mulher. Conseguimos, ainda, perceber que a luz natural que se fazia 
reflectir através da janela, sofre uma grande transformação; a sua imaginação oferecia espaço e 
tempo (o da pintura) para idealizar uma luz que permitisse expressar a emoção do momento 
vivido. Como sabemos, a luz natural sofre várias transições ao longo dia; as pinturas de Bonnard, 
através da sua exímia compreensão da cor, parecem, muitas vezes, compilar as várias mutações 
da luz, que os nossos dias sofrem, sem necessitar de movimento, pois o domínio da cor e a sua 
intensidade falam por si.

Henri Matisse (n.1869-1954), por sua vez, enquanto artista portador de uma sensibilidade 
que lhe foi e é reconhecida, expôs o seu ponto de vista relativamente ao assunto que aqui se 
aborda, em várias reflexões escritas que nos deixou: 

Everything, even colour, can only be a creation. I first of all describe 

my feelings before arriving at the object. It is necessary then to recreate 

everything, the object as well as the colour. (…) Colour helps to express light, 

not the physical phenomenon, but the only light that really exists, that in the 

artist’s brain. (Matisse, 1945, p.99)28

“Tudo, até a cor, só pode ser uma criação. Antes de tudo, descrevo os meus sentimentos antes de chegar ao objeto. É 28

necessário, então, recriar tudo, tanto o objeto quanto a cor. (…) A cor ajuda a expressar a luz, não o fenómeno físico, mas a única luz 
que realmente existe, aquela no cérebro do artista.” (tradução da autora)

Matisse, Henri. (1945). The role and Modalities of Colour. Em: David Batchelor (ed), COLOUR: Documents of Contemporary 
Art. London: Whitechapel Collection.
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Este pensamento poderá facilmente convergir com o que Jacqueline Lichenstein, em 1.1., 
refere como “visibilidade pura (visibilidade puramente inteligível, espiritual, imaterial)”, que valoriza 
as impressões que possuímos e que, emergem de uma ’interioridade’ e de um exercício regular 
de introspeção. 

Sendo Matisse um dos precursores do movimento fauve, a procura por efeitos luminosos 
que pudessem seduzir o olhar do espectador foi recorrente em praticamente todas as fases do 
seu percurso. As suas pinturas emanam uma luz que elimina a hipótese de uma tentativa de 
representação da realidade objetiva, refletindo antes uma luz construída e planeada através de 
uma estrutura cromática que, cuidadosamente, estudava e imaginava a partir de impressões 
visuais que possuía e de sentimentos que delas surgiam. 

Foi necessária uma espécie de anulação (ou de um esquecimento voluntário) daquilo que 
reconhecia como objetivo. No seu caso, é então claro esse exercício mediador que a memória, no 
campo criativo, exige — entre recordar e esquecer — aqui de uma forma consciente.

Nas Figuras 5. e 6., duas obras de Matisse que marcam, respectivamente, o início da 
primeira e segunda metade do século XX, conseguimos compreender a evolução do seu percurso. 
Embora nitidamente diferentes, se fizermos uma análise mais aprofundada com o auxílio, uma vez 
mais, das suas reflexões, entendemos que há pontes entre ambas as fases, ainda que à primeira 
vista não se apresentem claras ao olhar do espectador. O desenho parece ocupar um lugar 
importante na organização formal da sua obra, nas palavras do autor entendemos que “é a 
tradução directa e mais pura” da sua emoção; o desenho é “gerador de luz”.  (Matisse, 1972, p.29

Matisse, Henri. (1972) Henri Matisse: Escritos e Reflexões sobre arte. Trad: Maria Teresa Tendeiro. Lisboa: Editora Ulisseia29
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Figura	5.	Henri	Ma9sse,	Le	Bonheur	de	Vivre,	óleo	s/tela,	175	x	
241	cm,	1906.

Figura	6.	Henri	Ma9sse,	Mémoire	de	L'Océanie,	
guache	s/papel	cortado	e	colado	e	carvão	s/papel	
montado	em	tela,	284.4	x	286.4	cm,	1953.	MoMA.



150) Acreditava que a simplificação do meio (do desenho) lhe transmitia a clareza e lucidez que 
procurava para conseguir pensar nas restantes particularidades que pertencem ao campo da 
pintura, como as diferenças de valores correspondentes à cor: “A escolha das minhas cores não 
se baseia em nenhuma teoria científica: baseia-se na observação, no sentimento, na experiência 
da minha sensibilidade.” (Matisse, 1972, p.40)

Em Le Bonheur de Vivre (Figura 5.), o alcance de um estado lumínico que pudesse, por 
intermédio da natureza pictórica, traduzir a sua interioridade, é perceptível através da atenção 
dada à cor, à forma como construiu a composição cromática. Matisse acreditava que só a 
expressão da sua interioridade, através de uma reflexão intensa sobre o que via ao seu redor, lhe 
permitiria aceder ao estado mais puro e verdadeiro em pintura:

O estranho está nisto: esta luz exterior, física, ou antes, natural, 

brilha tão imperiosamente que nela se afoga e se dissolve o seu interlocutor 

de sempre, a luz interior. Luz verdadeira, porque abre o seu caminho até à 

nossa alma, absorvente, todavia, porque a investe toda. Se o íntimo do ser 

tem acesso à liberdade, é para se sentir logo dissipado por ela, tal como se 

evaporam as gotas de humidade quando são expostas ao verão escaldante. 

(Matisse, 1972 p.17)

Para si, a arte, e neste caso a pintura, é que poderá criar e representar um mundo vivo, 
sensível e organizado, e o seu papel explica-se precisamente na oposição à realidade objectiva, 
pelo poder que tem, através de uma leitura e essência diferentes, de mostrar aquilo que não é tão 
objetivo e claro aos nossos olhos, como os sentimentos. 

Em Mémoire de L’Océanie (1953), que pode aqui representar a famosa fase das suas 
obras com recortes de papel pintados, mostra-nos um outro modo de pensar e executar o desejo 
de representar a sua percepção da realidade. Nesta fase, através de um processo de 
simplificação motivado pela sua debilitada condição física, o pintor adoptou a ação de recortar o 
papel-cor como um acto pictórico, em que a cor passa a ser dominada através do desenho 
cortante da tesoura sobre o papel. Tratava-se de uma postura diferente perante o suporte: um 
novo encontro e estudo de relações cromáticas, que originavam de uma quase ‘meditação’ prévia 
antes de um assumir definitivo de cada composição. Um contraste era procurado entre as novas 
formas e os fundos destas composições, normalmente brancos, denominados pelo pintor de 
“branco-ambiente”, portador de uma “qualidade rara e impalpável”. (Matisse, 1972, p.246) 

Se em Matisse notamos uma vontade e convicção crescente em extrapolar o que se vê 
com os “olhos do corpo”, pela instinto de se expressar sentimentalmente através da cor, em 
Rothko e em praticamente todo o movimento do expressionismo abstrato americano do séc. XX (e 
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em especial numa das suas ramificações: Color Field, em que a cor se torna o sujeito), essa 
passagem foi evidente. 

Influenciado pela luz da cores de Matisse, Mark Rothko (n.1903-1970), principalmente na 
sua fase mais conhecida, reflecte sobre a dinâmica interioridade-exterioridade, que formaliza 
através de um estudo indissociável entre luz e cor. (Castro, 2013, p.8)

 Nas suas obras, percebe-se a procura que foi feita por um plano lumínico, que tem que 
ver com o próprio trabalho da cor, tendendo esta a atravessar a superfície da pintura. Apesar da 
bidimensionalidade dos objetos, há uma terceira dimensão que é sugerida pelo impacto que a cor 
tem, e que a escala e dimensão parecem intensificar: olhar para a sua obra é mergulhar num 
sentimento apaixonado pela cor. A cor, em Rothko, destaca-se como uma espécie de 
materialidade emotiva.

Na experiência contemplativa e silenciosa que é observar a sua obra— porque exige 
proximidade e tempo — a cor e os seus valores, apresentam-se como o elemento pictórico mais 
forte e imponente, mesmo antes da forma e da subtileza do gesto.
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Figura	7.	Mark	Rothko,	Homage	to	
Ma?sse,	óleo	s/tela,	268.3	x	129.5	cm,	
1954.

Figura	8.	Mark	Rothko,	Yellow	over	Purple,	óleo	s/tela,	176.5	x	150.8	cm,	
1956.



Em Homage to Matisse (Figura7.) e em Yellow over Purple (Figura 8.), que poderão 
representar a fase mais desenvolvida do seu percurso, Rothko reflete sobre o domínio profundo e 
complexo da cor, através de uma disposição e sobreposição de cores que preenchem a totalidade 
dos limites que traça. Estes limites que formam espaços rectangulares na superfície da pintura, 
não representam nada em particular da realidade objetiva, mas ambicionam representar aquilo 
que de objetivo e real existe dentro de  nós, na nossa interioridade, nas emoções que sentimos: 
“(…) a cor é como que adulterada para ser vida”. (Castro, 2013, p.16) No fundo, estamos perante 
uma contrariedade representacional; isto é, uma espécie de reversão que nos faz atentar não 
numa realidade objetiva ou na procura de motivos que se possam assemelhar ao mundo tangível, 
mas sim numa subjetividade que é objetiva, e que a pintura (e até mesmo a música) parece 
conseguir evocar e abrir espaço para uma possível divagação. Rothko permite assim um encontro 
invulgar entre obra e espectador; invulgar no sentido em que reflete sobre a sua única e exclusiva 
realidade enquanto ser e artista, que dá a conhecer através de atmosferas silenciosas, onde paira 
uma certa sensualidade que, por sua vez, busca por um sentido táctil. Note-se, aqui, o termo 
“sensualidade”, segundo a perspectiva do próprio artista :30

A sensualidade posiciona-se fora do âmbito tanto do objetivo 

quanto do subjectivo. É o instrumento supremo, para o qual devemos 

remeter, primeiro, todas as noções que temos, sejam elas abstratas, 

resultantes da experiência direta, ou de alguma referência indireta a essa 

experiência. A sensualidade ó o nosso índex do real. Os proponentes de 

ambos os pontos de vista — objetivo e subjectivo — têm, em última 

instância, que apelar à nossa sensualidade, às nossas ideias acerca 

daquilo que tem uma existência válida. Têm que entrar em contacto com 

o nosso sentimento do táctil, que é a textura das ideias ou substâncias. 

(…) Porque a sensualidade se refere, em última análise, ao nosso 

sentido do tacto, ao que é táctil, o qual, queiramos ou não, continua a ser 

a justificação final das nossas noções de real. (Rothko, 2007, p.87-88)

 Rothko procura tornar visível e palpável aquilo que habitualmente denominamos como 
sendo de ordem interior, do íntimo. A reflexão sobre exterioridade e interioridade que faz através 
da sua obra, poderá paralelamente acompanhar aquela que faz quando escreve e reflete sobre os 
pontos de vista “objetivo e subjetivo”. 

Para si, a sensualidade engloba o que apreendemos da realidade objectiva e subjectiva, e 
é através destas apreensões que tenta perceber qual é a “substância” que poderá corresponder à 
tactibilidade; pois defende que precisaremos fazer uso deste sentido para permanecermos ligados 

Rothko, Mark. (2007). Mark Rothko: a realidade do artista, filosofias da arte. Trad: Fernanda Mira Barros. Lisboa: Edições 30

Cotovia
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com o mundo que conhecemos. Rothko acredita ainda que “(…) neste esforço, a luz é o elo, pois 
é graças a ela que o artista faz com que as aparências que o estimulam participem numa 
categoria geral da observação visual, e não só: é dentro dessa categoria que ele encontra o meio 
para simbolizar os sentimentos que nutre por essas aparências. Porque a luz permite que um 
novo factor, a que chamamos emocionalidade, substitua a sensualidade aberta do 
mitológico.” (Rothko, 2007, p.102)

Naquilo que à representação da luz compete, Rothko consegue-o de uma maneira única, 
com o  auxílio indispensável da cor. As suas pinturas parecem ser fontes de luz, embora saibamos 
desde o inicio que se trata de uma ilusão. Aqui abre-se outra questão: a da plasticidade. A forma 
como atua perante o suporte e a estética que adquire na sua fase mais conhecida (e discutida), 
através de camadas finas e subtis de tinta, é a imagem que facilmente lhe é reconhecida na 
história da pintura, quando olhamos a vasta obra que nos deixou.

Plasticidade é a qualidade de apresentação de um sentido de 

movimento numa pintura. Este movimento pode ser produzido quer 

induzindo uma sensação real, fisicamente tangível, de recuo e 

progressão, quer apelando à nossa memória do aspecto que as 

coisas têm quando recuam e avançam. (Rothko, 2007, p.138-139)

Perguntamo-nos frequentemente o que quererá Rothko transmitir com os vários véus de 
cor que estende sobre cada tela, onde vislumbra uma energia luminosa. Rothko, inevitavelmente, 
serve-se daquilo que a sua mente e consciência retêm para poder traduzir, através dos elementos 
plásticos, as transformações que a memória sofre. Para si, a ideia de espaço como estrutura para 
tudo o que poderá representar, constitui-se como basilar. No entanto, Rothko faz a distinção entre 
espaço táctil e espaço ilusório: “De modo geral, o facto de uma pintura cumprir ou não os seus 
ditames em relação a esta ou aquela ideia depende da representação do espaço que ela utiliza. O 
espaço é a base filosófica de uma pintura e o tipo de espaço é o que normalmente determina o 
funcionamento que os elementos plásticos terão no quadro.” (Rothko, 2007, p.139) Com esta sua 
reflexão, que escreve sem nunca se referir diretamente à sua própria obra, faz-nos também 
reflectir sobre que espaço é este que tende a representar, onde vários cromatismos são ensaiados 
e dispostos. A cor, como substância matérica, representa para o nosso olhar uma espécie de 
prova da realidade do objeto, da obra. Contudo, a cor é muito mais do que uma substância física e 
táctil ao olhar do espectador; contém em si memória, um poder de dispersão, um carácter diáfano 
onde se vislumbra luminosidade. A ideia de luz é uma constante na sua obra, que faz agitar a 
imaginação do espectador e a capacidade de se encontrar na própria pintura.
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Contrastando com Mark Rothko, no pensamento da cor e na ação gestual sobre o suporte, 
Robert Motherwell (n.1915-1991) representa a tensão e o jogo de forças num espaço da pintura. A 
expressão da memória - e, aqui, uma memória colectiva - na sua obra é notória, pela alusão a 
momentos relevantes da história, como por exemplo a Guerra Civil Espanhola (Figura 10.), que 
encontramos frequentemente sugerida nos próprios títulos das obras. A pintura em Motherwell 
surge como uma espécie de libertação de tensões sociais e políticas vividas no seu período de 
vida. 

Entre o amorfo e o geométrico, a ação e a passividade, a sua obra destaca-se aqui pela 
relação formal que o gesto tem com a cor e com o espaço vazio. A mão e a mente são os dois 
instrumentos essenciais que coordenada no momento da realização da obra, revezando entre 
ações conscientes e inconscientes: “Todas as minhas obras baseiam-se numa dialética entre o 
consciente (linhas rectas, formas desenhadas, cores pensadas, linguagem abstracta) e o 
inconsciente (linhas suaves, formas escuras, automatismo)”, afirmou o artista em certa ocasião.”  31

(Cedillo, 1996, p.4)

Cedillo, Afonso Gómez. (1996) Motherwell:1915-1991. Madrid: Globus Comunicación.31
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Figura	 9.	 Robert	 Motherwell,	 Personage,	 with	 Yellow	
Ochre	 and	 White,	 óleo	 s/tela,	 182.8	 x	 137	 cm,	 1947.	
MoMA.

Figura	10.	Robert	Motherwell,	Elegy	to	the	Spanish	Republic,	óleo	
s/tela,	175.3	x	248.9	cm,	1958.



É nesta retórica entre a concretização e a interpretação, o gesto e a ideia, que a sua obra 
assenta e se vai edificando. Os blocos de cor formados por gestos convictos e automatizados, 
transferem para o espectador a ideia de ruído e de um peso pouco suportável.

No entanto, o peso da cor parece ocupar um lugar preponderante na sua pintura: parece 
ser o elemento pictórico que define a organização final da obra. A sua opacidade, na grande 
maioria das obras, parece ocultar centenas de decisões de um processo que se aproxima à 
própria condição humana (à vida): um processo de ‘tentativa-erro’. Formas nascem desse 
processo e delimitam a sua presença através do grande formato, optado frequentemente por 
Motherwell; são formas que não parecem pertencer a um estado interior, pela frieza que 
demonstram, nem ao mundo externo, pelo meio-termo em que se inserem entre o orgânico e o 
geométrico. Como consequência de uma das características mais desenvolvidas e facilmente 
reconhecidas na sua obra - o automatismo - surgem formas que se repetem de obra para obra no 
decorrer da sua prática; o que nos leva a crer que a possibilidade de criação de diferentes tipos de 
imagem, bem distintas, não era o seu foco principal. Trata-se de um processo repetitivo onde é 
sobretudo a relação de contraste que prevalece entre forma e fundo: na relação de cheio ou vazio, 
de espaço positivo ou negativo. Mais uma vez, recai sobre a cor, que dá a ordem final e formal da 
obra, um papel importante: o de reconhecer simbolicamente as cores puras: “(…) branco de vida, 
negro de morte, vermelho de sangue, ocre de terra, azul de mar”. (Cedillo, 1996, p.4)

A simplificação formal da sua obra poderá resumir-se à continua exploração de forças 
dentro do espaço da pintura, onde há sempre uma mediação entre cor, forma e gesto: são 
tensões que se “encontram” e que tentam dialogar pictoricamente. O fundo branco que 
visualizamos em várias das suas pinturas, e que prevalece mesmo depois de realizadas todas as 
ações seguintes, opera ao olhar do espectador como uma espécie de base luminosa, onde 
eventos aleatórios como intensidade, opacidade, distância e matéria parecem liderar. 

A síntese que faz, sobretudo da cor, parece querer corresponder à sua própria organização 
mental. As insinuações de cor mais vibrantes, como o amarelo que se destaca do ocre na zona 
superior da pintura da Figura 9., ou a linha horizontal, ligeiramente inclinada, de azul da Figura 
10., captam, direcionam a atenção do observador, tentando, de algum modo, aligeirar o peso e 
agressividade dos blocos de cor mais presentes do resto da composição. Aqui o desenho como 
estrutura, tal como em Matisse (neste caso mais gestual), deixa marcas claras dos ditames da 
construção do discurso. Parece quebrar “o branco de vida” do fundo e ocultar a luz que este tenta 
manifestar em seu redor. Deste modo, a sua obra poderá ser uma versão severa e, por isso 
contrária, de Rothko, seu contemporâneo, em que os ritmos e intervalos espaciais são 
intensificados e desagregadores de um qualquer plano ilusório de luz. A luz em Motherwell 
vislumbra-se, simbolicamente, nos raros e subtis vestígios ou ‘rasgos’ de cor mais saturadas.
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No panorama contemporâneo, a procura de outras respostas ou representações que 
possam corresponder à exteriorização de uma necessidade interior, estimulada pela memória, é 
eminente em vários artistas nos mais diversos ramos das artes plásticas.

Aqui, destacam-se as obras de Katharina Grosse (n.1961, Alemanha) e Ann Veronica 
Janssens (n.1956, UK), duas artistas europeias do panorama artístico atual, que ultrapassam, 
numa amplitude plástica diferente, o suporte considerado ‘convencional’ em pintura, até aqui 
abordado. Destacam-se aqui, as exposições que ambas tiveram em Inglaterra, na South London 
Gallery, em 2017 e em 2020, respetivamente.

Nas suas obras, não temos uma única direção ou foco visual, mas sim uma envolvência  
espacial que é gerada a partir do poder que a cor tem e dos seus reflexos. Porém, a cor, mais 
uma vez, parece ser o sujeito de toda ação processual. Considera-se aqui de grande relevância a 
abordagem de um pensamento e prática que extrapole as barreiras do que regularmente 
denominamos como ramos ou campos das artes plásticas. Ambas as práticas parecem questionar 
essas barreiras ou divisões pela forma como desenvolvem e apresentam o resultado do seu 
trabalho no contexto expositivo. 

No caso de Katharina Grosse, conhecida pelas suas instalações de uma escala 
esmagadora, tem como principal objetivo criar relações visualmente fortes (e por vezes 
agressivas) entre espaço arquitetónico e cor. As suas obras compreendem a condição de arte in 
situ: são completamente adequadas e pensadas para o espaço a que se propõe exibir, alcançado 
assim uma “dissolução dos limites artísticos”. (Graw, Isabelle. 2018, p.10)   
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Figura	11.	Katharina	Grosse,	Imagem	da	instalação	This	Drove	my	Mother	up	the	Wall,	acrílico	na	parede	
e	no	chão,	2017,	na	South	London	Gallery.



Na Figura 11., um registo fotográfico da sua obra numa exposição individual em Londres, 
em 2017, percebemos que a sua proposta expositiva não cumpre com uma expectativa comum 
que se espera de uma exposição de pintura convencional. A superação física dos limites que 
habitualmente esperamos ver em pintura (sejam eles em pequena ou grande escala) e a sua 
passagem e apropriação do espaço disponibilizado como um suporte natural, constituem a sua 
personalidade artística na forma como se expressa.

Embora esta obra não se circunde única e exclusivamente ao campo da pintura, aqui, 
inevitavelmente, abordar-se-á uma perspectiva que permita uma análise mais direcionada para o 
campo pictórico, uma vez que neste caso, o único material utilizado se cinge à cor em spray, 
pulverizada, na parede e no chão. A utilização de cores puras e o jogo intenso que provoca 
através da cor, num casamento magistral com as particularidades do espaço, declara-se ao olhar 
do espectador. Se em algumas partes se observa uma fluidez e clareza na utilização da cor, 
noutras, que constitui a maioria, parece querer falar de um sentimento sombrio e até mesmo 
destrutivo. A mancha cromática que ocupa, oferece ao espectador uma experiência imersiva, onde 
este procura perceber que essência luminosa e espaço emocional a artista se insere e pretende 
mostrar e falar através da intensidade do meio que utiliza. 

Grosse, tal como Ann Veronica Janssens com a sua obra Untitled (Blue Glitter), 
precisamente no mesmo espaço (Figura 12.), procura descobrir com a pintura esse fenómeno 
físico que tem tanto de exterior como de interior: o cruzamento entre luz e cor com o seu próprio 
pensamento. Os campos de cor que cada uma cria no espaço, corresponde à exteriorização de 
um sentimento ou estado interior que pretendem expôr sem ser por palavras ou por qualquer outro 
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Figura	12.	Ann	Veronica	Janssens,	Imagem	da	instalação	Un?tled	(Blue	GliNer),	gliVer	azul	brilhante	no	
chão,	2020,	na	South	London	Gallery.



modo de comunicação, senão com cor. A mesma sala, em ambas as situações, está 
aparentemente ‘vazia’ na presença da cor, mas a relação que esta cria com o espaço nos dois 
contextos é diferente e é importante ser analisada. No caso de Janssens, o campo de cor criado 
pelo glitter azul no chão, estabelece um dialogo direto com a luz solar que se faz reflectir através 
da janela do tecto da sala de exposição. Assiste-se assim a uma conversa silenciosa entre os dois 
termos que aqui formam o sujeito desta discussão: a luz que, simbolicamente, pertence ao Céu e 
a cor à Terra; a luz que é visível mas que contém e reflete uma energia ou sobre quem observa, 
que, por sua vez, ditará, a forma como contemplará e interpretará a mancha de cor disposta no 
chão. 

A troca entre obra e espectador está precisamente nessa transferência, à partida falível, de 
uma substância que não é tangível. A obra não pretende clarificar nada em concreto, mas sim ser 
o motor para diversas interpretações. Em Grosse, esta experiência é mais turbulenta, pois a 
existência de mais informação cromática distribuída por vários focos de intensidade faz com que 
seja também mais dispersa: a envolvência é ainda mais física do que em Janssens. 
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PARTE II



2. INFLUÊNCIAS E AFINIDADES

Nesta segunda parte pretende-se expôr alguns dos principais artistas que durante esta 

investigação, por razões distintas, a autora se identificou e criou uma relação de afinidade formal no modo 

não só de agir em pintura como de pensar nas suas particularidades. 
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2.1. Albert Ràfols-Casamada: memória lumínica e poesia visual

Refletir sobre a obra de Albert Ràfols-Casamada (n.1923-2009, Barcelona), estimula-nos a 
ponderar espaços fisicamente inalcançáveis mas emocionalmente absorvíveis, onde a cor, a 
textura e o traço assumem um papel determinante na emancipação imaginativa do artista e na 
construção do seu discurso. Afastando-se, gradualmente, do universo figurativo e aproximando-se 
cada vez mais de uma simplificação formal da realidade, foi alcançando o seu lugar na história da 
pintura espanhola, adoptando estratégias de descodificação mental do que pretendia reflectir e 
interpretar em matéria da pintura, através da forma e da forte relação entre luz e cor.

Influenciado pelo imaginário de Paul Klee, pela sensibilidade cromática de Matisse, pelo 
expressionismo abstracto americano e, sempre em busca de estímulos intelectuais na poesia, foi 
traduzindo também por palavras que hoje conseguimos ler, através de alguns dos seus escritos, o 
que lhe despertava  curiosidade dos sítios por onde passava e que procurava observar com maior 
atenção. Era da ideia e da memória de paisagem que, grande parte das vezes, partia para 
desenvolver pictoricamente as suas reflexões. Reconhecia na paisagem a energia e aura 
necessárias para poder refletir sobre tudo o resto, não ficando preso à concepção convencional do 
termo, que habitualmente descrevemos como imagem a partir do exterior. A poesia talvez lhe 
tenha dado a capacidade de inverter concepções que adoptamos com um único sentido. Ràfols-
Casamada, através da sua obra, conseguiu inverter ou multiplicar algumas dessas ideias e 
apresentar novas soluções pictóricas: importava não só olhar a paisagem, mas também senti-la. À 
semelhança de outros artistas, na busca de representações atmosféricas de situações vividas e 
imaginadas, procurava através da cor, que observava como consequência da luz dos seus dias, 
não representar concretamente o que via mas sim representar o resultado de um exercício regular 
de introspeção que fazia das imagens que intercetava com o olhar. 

J. F. Yvars a propósito da sua exposição em Madrid na Galeria Metta em 1998, escreveu 
um texto intitulado Los ojos y la memoria  em que explana bem alguns dos traços mais 32

presentes na obra do artista a partir da década de 80:

La pintura madura del artista posee una tremenda potencia reveladora que minimiza el qué 

y el cómo de la trama formal y abre nuestros ojos a un despliegue insólito de asociaciones 

sensibles. Líneas disueltas en planos brillantes, obras sesgadas por sobreposiciones de 

fuerte afecto lumínico, azules desenfocados por blancos complementarios que se 

contraponen en planos de añil fuertemente condensado.  (Yvars, 1998, p.16-17)33

Yvars, J. F. (1998). Los ojos y la memoria. Em: Galería Metta, Ràfols-Casamada / (textos) J. F. Yvars, Albert Ràfols-32

Casamada. Madrid: ed. Galería Metta.

 “A pintura madura do artista possui um tremendo poder revelador que minimiza o quê e o como do enredo formal, e abre os nossos olhos para 33

uma exibição incomum de relações sensíveis. Linhas dissolvidas em planos brilhantes, obras distorcidas por sobreposições de forte efeito lumínico, azuis 
desfocados por brancos complementares que se contrastam com planos de índigo fortemente condensado.” (tradução da autora)
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Na Figura 13., Barcelona Triangle conseguimos perceber o seu “forte afeto lumínico” como 
refere J. F. Yvards no excerto acima, que se refletia na forma como utilizava e dava importância à 
cor. O fundo luminoso com várias nuances de azul vibrante, onde integra sinais e formas mais ou 
menos presentes, faz-se evidenciar sobre a composição da pintura, com uma linguagem poética 
bem marcada. Para o artista, pintar parece ser sinónimo de raciocínio e pensamento. Recorria, 
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Figura	13.	Albert	Ràfols-Casamada,	Barcelona	Triangle,	óleo	s/tela,	200	x	270	cm,	1987.

Figura	14.	Albert	Ràfols-Casamada,	Es?u	Ocre,	1997,	
óleo	s/tela,	180	x	180	cm.

Es9u	ocre		

El	ocre:	color	del	sol	y	de	la	Berra.	

Espacio	interior-exterior	bañado	por	una	misma	luz.	

Dar	vibración	y	diversidad	a	un	solo	color.	

	La	ventana,	la	mesa:	formas	que	se	insinúan.		

Condensación	del	Bempo.	Fijación	del	instante.	

	La	uva	como	símbolo	de	plenitud.	Espacio	de	

silencio,	de	respiración	profunda.	

Vacío	abierto	a	lo	etéreo,	a	lo	presente.	Eco	de	algo	

que	pasa	como	una	presencia	fugaz.	

	 	 	 	 	 		

(Albert	Ràfols-Casamada,	1997,	p.36)



frequentemente, ao desenho para se consciencializar do espaço da pintura, ensaiando esquemas 
e estabelecendo, dentro dos limites dos suportes, relações sensíveis entre forma, traço e trama, 
para que, a sua leitura se apresentasse com uma clareza silenciosa ao espectador. O silêncio 
desejado, obtido através dessa organização formal prévia, consumava-se na sua plenitude com o 
uso da cor. Pode dizer-se que o seu processo mantinha uma relação muito forte com a poesia, 
pela forma elegante como dispunha os elementos formais nas suas composições; que variam 
entre simples contornos abertos ou fechados, por vezes desvanecidos e delineamentos com maior 
volume, intensificados com cores contrastantes.

Na Figura 14, Estiu Ocre (1997), e na reflexão poética que fez sobre esta obra, Ràfols 

consegue transportar-nos para um espaço pictórico profundamente espiritual e introspectivo; 
espaço esse que, tal como refere, possui uma ambivalência atmosférica - interior e exterior - 
sugerindo “uma mesma luz” para ambas as leituras. Assumindo, neste caso, a leitura de uma 
atmosfera “interior”, o conceito de paisagem passa a adquirir uma dimensão para lá do natural e 
do reconhecível, havendo lugar para um pensamento simbólico e especulativo. Convida-nos a 
sonhar sobre uma paisagem só nossa, e que dependerá da experiência pessoal de cada 
espectador; poderá então ser uma paisagem que espelha e reflete um olhar, uma interioridade 
individual, abrindo espaço para múltiplas interpretações e leituras. Através de formas insinuadas, 
como também refere, tentou encontrar o equilíbrio que, para si, lhe parecia mais aprazível para 
expressar a ideia de tempo. A limpidez e pureza do traço, acompanhado por camadas 
sobrepostas de cor iluminadas e enfatizadas pela gestualidade subtil de movimentos vaporosos, 
denunciam essa mesma intenção.

2.2. Cy Twombly: marca, gesto e memória 

Motivado pela mitologia clássica e pela poesia, Cy Twombly (n. 1928 - 2011), desenvolveu 
uma extensa obra que compreende fotografia, escultura e pintura, ganhando um reconhecimento 
especial pelos seus desenhos mas, sobretudo, pelas suas pinturas com um carácter caligráfico e 
gestual acentuado. Podemos dizer que Cy Twombly pensava a escrita de uma forma muito 
particular pois, neste caso, a sua função que passa, de um modo geral, pela utilização de signos/
sinais para comunicar e partilhar ideias entre povos, não era apenas o que o seduzia. Twombly 
refletiu também sobre a sua potencialidade estética e formal: a escrita como forma. 

 Escrever, enquanto ação ou exercício, exige um manuseamento fluído e assertivo do 
instrumento que escolhemos para o fazer; requer um movimento repetitivo e contínuo. Na sua 
obra, embora de um modo, propositadamente, mais descontrolado, vemos reflectidas várias 
marcas que se enunciam como exercício do campo da escrita, da caligrafia. Algumas marcas e 
formas com uma gestualidade mais presente que outras, principalmente nas pinturas de grande 
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escala que, inevitavelmente se poderão associar à onda artística da vanguarda que se fazia sentir 
nesse período nos EUA, onde começou e que rapidamente se expandiu na Europa. 

 A influência do expressionismo abstrato em Cy Twombly nem sempre foi claramente 
perceptível; isto é, se por um lado a estética gestual e instintiva das suas pinturas transparecia 
uma certa afinidade com o movimento artístico que teve origem no pós-guerra, por outro, o seu 
lado mais “calculista”, na forma como se exprimia, poderia facilmente fazer crer que não era uma 
influência assim tão forte. (Roscio, 2014, p.11)

Contudo, é importante ressalvar que, tal como o movimento artístico do expressionismo 
abstrato, surgido numa época conturbada, de grande agitação interior e afirmação de valores por 
parte dos artistas perante as sequelas e memória de um cenário de guerra mundial, também na 
obra de Cy Twombly entendemos essa carga simbólica baseada em tempo e memória: “Cy 
transmite muchas cosas, pero en mi opinión el tiempo es crucial; y esos momentos del tiempo 
evocan momentos de la memoria. (…) La memoria funciona como el anexo poético de la imagem. 
La memoria provoca el imagem.”  (Paz, Octavio; 1995, p.184) 34

	 Tal como Octavio Paz refere no excerto acima, em Cy Twombly “o tempo é crucial”; o 

tempo que se transforma em memória, parece ser transportado para o tempo que a sua própria 
Pintura evoca. Em “Lepanto IV” (Fig.15) e “Lepanto XI” (Fig.16), duas das doze pinturas que 
constituem uma das séries mais conhecidas do artista, inspirada num conflito naval (Batalha de 
Lepanto em 1571), conseguimos compreender essa carga simbólica que a memória de um 
acontecimento é capaz de provocar e assim, ser objeto de reflexão em Pintura.

 Em “Lepanto IV” as formas semelhantes que se apresentam com uma determinada 
inclinação, remetem-nos à imagem de embarcações vistas de topo que, descontextualizadas, se 
assemelham a fendas ou feridas, pelo seu caracter cáustico, sanguinolento e descontrolado como 
estão dispostas sobre a tela. O uso do dripping, a tinta que escorre de cada forma, enfatiza a 

 	 “Cy transmite muitas coisas, mas na minha opinião o tempo é crucial; e esses momentos evocam momentos da memória. 34

(…) A memória funciona como o anexo poético da imagem. A memória causa a imagem.” (tradução da autora)
48

Figura	15.	Cy	Twombly,	Lepanto	IV,	2001.	Acrílico,	pastel	e	
grafite	s/tela,	214	x	293.4	cm.

Figura	16.	Cy	Twombly,	Lepanto	XI,	2001.	Acrílico,	pastel	e	grafite	s/
tela,	215.9	x	334	cm.



noção de tempo estimulada pelo movimento descendente que arrasta consigo o olhar do 
espectador. Em “Lepanto XI” a mesma ideia repete-se, embora o uso de azul como plano de fundo 
reflita ainda sobre uma ideia de submersão associada à memória de um ambiente naval, tal como 
o reaproveitamento de marcas e gestos de camadas anteriores. 

O recurso à estética do palimpsesto, que é recorrente em várias das suas obras, possibilita 
ao espectador conhecer as várias metamorfoses e reparações que a obra foi sofrendo ao longo do 
processo; também aqui a noção de tempo é, visivelmente, sugerida.

A cor em Cy Twombly surge para evidenciar um sentimento, uma intenção. A propósito da 
sua retrospectiva em Nova Iorque, em 1979, Roland Barthes prefacia o catálogo da exposição, em 
que reflete sobre o uso da cor por parte do artista:

Twombly does not paint colour; at most, one might say that he 

colours in; but this colouring-in is rare, interrupted, and always instantaneous, 

as if one were trying out the crayon. This dearth of colour reveals not an 

effect (still less a verisimilitude) but a gesture, the pleasure of a gesture; to 

see engendered at one’s fingertip, at the verge of vision, something which is 

both expected and unexpected.  (Barthes, 1979, p.164)35

 	 “Twombly não pinta cores; no máximo, pode-se dizer que ele colore; mas essa coloração é rara, interrompida, e sempre 35

instantânea, como se estivesse a experimentar o giz de cera. Esta falta de cor revela não um efeito (e menos ainda uma 
verossimilhança) mas um gesto, o prazer de um gesto; ver engendrado na ponto do dedo, à beira da visão, algo que é esperado e 
inesperado.” (tradução da autora)
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Figura	17.	Cy	Twombly,	Sem	Título,	2005.	Acrílico	s/linho,	128	x	194	cm.



Como Barthes refere, Cy Twombly pensava a questão da cor enquanto fundamento para 
desempenhar uma ação mais corporal — o gesto. A cor revela então “o prazer de um gesto”, 
surge como consequência de uma vontade, sobretudo performativa, como é o caso da obra da 
Figura 17. “Sem Título” de 2005, pertence a uma série de pinturas que refletem sobre Baco (do 
latim: Bacchus), Deus do vinho, dos excessos, da fertilidade e da natureza. A cor adquiriu um 
carácter particularmente simbólico, à luz de todas as histórias ou lendas que motivaram o artista 
ao longo do seu percurso. Neste caso, o centro da sua prática não partia de um olhar atento sobre 
o que tinha à sua volta mas sim, de um desejo físico “engendrado” nas suas próprias mãos; como 
se de uma transferência de força e energia entre o seu próprio corpo e o corpo da pintura se 
tratasse.

	 2.3. O Jardim de Rui Pimentel 

O universo pictórico de Rui Pimentel (n.1949-2015, Moçambique - Porto) parece circular 
em torno de uma colecção de formas restrita, constituída por símbolos e sinais sugestivos de um 
possível Jardim, desenhado e imaginado para existir e ser contemplado em pintura. Entenda-se 
aqui o termo “Jardim”, segundo uma reflexão escrita de João Pinharanda (num texto seu, 
intitulado “Jardim Suspenso” de 1991) , como um ponto de partida metafórico para se proceder a 36

uma leitura meramente interpretativa da obra; assumindo que muitas outras poderão ser 
facilmente admitidas, já que o seu legado autoral deixa em aberto várias interpretações, pelo 
carácter enigmático que transfere para o espectador. A pintura, em Rui Pimentel, sugere-nos 
então a invocação de uma liberdade íntima, em que confronta a ingenuidade do seu próprio 
discurso com um desprendimento a uma habilidade técnica que possuía.

É importante referir que não se encontra muita informação disponível sobre o artista, nem 
muitos registos fotográficos da sua obra. Ainda assim, far-se-á uma análise mediante o pouco 
material encontrado e também de alguns registos da última exposição (Exposição de Rui 
Pimentel) realizada em dezembro de 2019, no Silo Espaço Cultural no Porto.

Com um percurso discreto, ligado à gravura, ao desenho, à pintura e ao ensino, Rui 
Pimentel deixou-nos um corpo de trabalho constituído por várias séries em que, simbolicamente, 
nos apresenta o seu olhar ou uma reflexão imagética sobre a realidade. O papel da imaginação 
teve uma grande importância no discurso formal que foi construindo ao longo do tempo, no qual 
foi nascendo um vocabulário muito particular, caracterizado por uma espécie de codificação e 
economia de elementos que parecem originar de uma relação próxima, do seu quotidiano: 
aspectos da natureza e peças arquitectónicas.

Pinharanda, João. (1991). Um Jardim Suspenso. Em: Galeria Fluxus, Rui Pimentel: Interiores: exteriores. Pintura. Algumas 36

Paisagens. Porto: ed. Galeria Fluxus.
50



Quando contemplamos a sua obra, percebemos que houve um processo de simplificação 
progressivo, uma tentativa de encontrar uma escrita que só, plasticamente, poderia existir. Que 
espaço será esse que Pimentel se terá intelectualmente provido para reflectir em Pintura? Será 
um espaço imaginado ou criado através de um cruzamento de memórias visuais de vários outros 
espaços? À semelhança de Ràfols-Casamada, a ambivalência espacial - espaço interior ou 
exterior sugerida e evocada na sua obra é um dos traços que mais suscita curiosidade ao 
espectador. No caso de Pimentel, o efeito lumínico é apresentado de uma forma sólida, sem 
grandes variações ou gradações de cor; os fundos planos das suas pinturas sobre tela projectam, 
normalmente, uma luz pesada, nocturna, que serve de palco para os signos que contrastam com 
cores saturadas.

Num primeiro momento, quando nos observamos com a obra de Rui Pimentel, 
apercebemo-nos que grande parte das peças parecem aproximar-se a sistemas cartográficos, 
com uma sinalética própria e com um grau de sintetização elevado; onde vários percursos ou 
possibilidades parecem ser ensaiados e experimentados. Os seus desenhos a tinta da china e a 
grafite aparentam ter servido de apoio para as construções mais complexas que observaremos 
mais à frente nas pinturas a acrílico, em que o tratamento da cor adquire um papel de extrema 
importância. 
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Figura	19.	Rui	Pimentel,	da	série:	Sem	Título	 I-VII,	1980,	técnica	mista	
s/papel,	 175	 x	 130	 cm.	 Exposição	 de	 Rui	 Pimentel,	 no	 SILO	 Espaço	
Cultural,	em	Dezembro	de	2019.

Figura	18.	Rui	Pimentel,	Sem	Título	I-IX,	1977,	Bnta	da	china	s/papel,	
40	x	30	cm.	Exposição	de	Rui	Pimentel,	no	SILO	Espaço	Cultural,	em	
Dezembro	de	2019.



Na Figura 18., uma série de nove desenhos a tinta da china, Sem Título, parece ser o 
resultado de um exercício de recordação ou rememoração de um espaço que não se manifesta 
declaradamente como sendo interior ou exterior; a sua especificação não é fundamental. Em 
praticamente todos, a circunscrição de um delineamento rectangular é visível e, nalguns casos, 
bastante evidenciada. Gestos caligráficos são cumpridos em torno dessa espécie de janela 
ilusionária, que nos apresenta possíveis extensões de uma paisagem íntima (e mental) do artista. 

Na Figura 19., um desenho de uma outra série apresentada também no Silo Espaço 
Cultural, que, através dos vínculos bem marcados da dobragem do papel, reforça o carácter 
cartográfico da obra: como se de um mapa de um território pessoal e desconhecido se tratasse. 
Há uma organização quase geométrica do espaço: formas, blocos sintéticos e encorpados de 
gestos, que se repetem, formulam a composição. Uma vez mais, Pimentel não abdicou de um 
delineamento muito presente, conduzindo o olhar do espectador para o centro da obra. A 
aproximação a esquemas simétricos, que são vulgares nas suas obras é também um aspecto 
importante, precisamente pela “estratégia de definição para dentro” tal como João Pinharanda 
refere no texto que escreveu para o catálogo da exposição do artista, em 1991, na Galeria Fluxus 
(Pinharanda, 1991, p.3).
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Figura	21.	Rui	Pimentel,	Sem	Título,	1990.	Acrílico	s/tela,	115	x	
80	cm.

Figura	20.	Rui	Pimentel,	Sem	Título,	1991.	Acrílico	s/tela,	175	x	130	
cm.



	 Nas suas pinturas a acrílico, esta estratégia é ainda mais explícita: o uso da cor, para além 

de evidenciar essa centralidade, acrescenta, ainda, uma sensação de profundidade à obra. Na 
Figura 20., uma pintura de 1991, é nítida a sugestão de formas que se assemelham à ideia de  
porta ou janela, que se abre, perante o espectador. Na Figura 21., é igualmente sugerida uma 
abertura através de uma secção azul em forma de arco, símbolo que encontramos com frequência 
nas suas pinturas, e a que João Pinharanda refere como “(…) linha azul (resumo de um céu, de 
um rio), cerca uma espécie de segunda tela, plano de fundo sobre o fundo” (Pinharanda, 1991, p.
3), que nos convida a imaginar um novo espaço dentro do próprio espaço da pintura, em que os 
limites raramente são conhecidos ou perceptíveis. No caso da Figura 20., pela sobreposição de 
signos e formas no centro da obra, parece estar em constante construção; no caso da pintura da 
Figura 21., há um cromatismo ensurdecedor no segundo plano que funciona como palco para um 
terceiro plano delineado pelo arco azul que intensifica a sensação de profundidade. São pinturas 
silenciosas que despertam um sentimento de curiosidade e expectativa, como se do vazio 
pudéssemos esperar qualquer coisa: um florescimento de pistas que aproximam o espectador ao 
universo mental do artista.

2.5. Vivian Suter: viagem, corpo e memória

O trabalho de Vivian Suter (n. 1949, Argentina) posiciona-se no campo da Pintura mas, 
facilmente, nos transporta para outros territórios, tendo a capacidade de se expandir e provocar 
uma reflexão sobre a interdisciplinaridade entre os vários campos das Artes Plásticas. Propõe-nos 
uma relação híbrida entre arte e vida e um questionamento constante sobre o que é a Pintura e 
como pode ser apresentada, de forma a estabelecer uma relação de proximidade com o 
espectador, como a relação íntima que Suter tem com a pintura. 

A sua mais recente exposição, esteve patente de janeiro a abril de 2020, em Londres, no 
Camden Arts Centre, intitulada “Tintin’s Sofa”, convidava o espectador a uma viagem labiríntica 
pelo universo da artista, permitindo conhecer a forma como trabalha, a ligação que tem com o 
local onde vive, a terra, o clima e toda a envolvência que existe entre si e o seu espaço.

Na Figura 22., uma imagem de uma das partes da exposição, conseguimos perceber as 

várias possibilidades de disposição das peças: algumas praticamente sobrepostas, outras 
suspensas do teto, numa posição de maior destaque, algumas no chão e um outro conjunto como 
se estivesse num mostruário ou até mesmo, pendurado num “estendal”, ao ar livre. A outra parte 
da exposição decorreu numa zona com acesso a luz natural, o que se aproxima ainda mais do 
lugar onde as pinturas foram criadas, como podemos ver na Figura 23.
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Figura	22.	Vista	da	exposição:	TinBn’s	Sofa,	de	Vivian	Suter.	 Londres:	Camden	Arts	Centre,	
2020.

Figura	23.	Vista	da	exposição:	TinBn’s	Sofa,	de	Vivian	Suter.	 Londres:	Camden	Arts	Centre,	
2020.

Figura	24.	Vista	da	exposição:	TinBn’s	Sofa,	de	Vivian	Suter.	 Londres:	Camden	Arts	Centre,	
2020.



Não há grande possibilidade de fazer uma leitura clara e individual a cada pintura ou pelo 
menos essa alternativa não foi facilitada ao espectador. Há antes um cuidado em pensar as peças 
como um todo, como um corpo de trabalho, e não como peças individuais que coabitam, 
simplesmente, no mesmo espaço. Os resultados do processo de criação de Suter, sugerem-nos 
uma articulação visual e, consequentemente, uma adaptação contemplativa que se prende a essa 
ideia de assumir a estrutura de trabalho como uma rede ou um mapa que necessita dessa relação 
construtiva e umbilical entre trabalhos, aquilo a que chamamos de corpo. Qual corpo humano 
composto por vários orgãos, cada um com a sua função porém, necessitando uns dos outros para 
que, saudavelmente, funcionem em pleno.

Nesta exposição, tal como José Pardal Pina refere num artigo que redigiu, em fevereiro, 
para a Umbigo Magazine, estamos “(…) mais perante uma representação sensorial ou sensitiva 
do que em formas plenas de definição e de identificação.” . As Pinturas de Vivian Suter nascem 37

espontaneamente, através de um contacto directo com a natureza e tudo o que ela envolve. Nelas 
existem formas que nos fazem sonhar sobre uma visão topográfica do local onde são 
concretizadas; sobre a intensidade do vento e da luz a que foram expostas, pelas marcas ou 
vestígios visíveis nos suportes ou até mesmo sobre as chuvas tropicais que, ao longo do seu 
processo, as poderão ter abraçado. Talvez essa concretização aconteça por uma intenção e 
motivação por parte da artista ou por ação da própria natureza, em que o respeito pelo acaso 
passa a ser uma dos preceitos de todo o processo. A aceitação do acaso ou a sua consciência 
surge, segundo a artista, como consequência de uma inundação que o seu atelier terá sofrido e 
em que grande parte das suas pinturas terão sido, naturalmente, intervencionadas por esse 
acontecimento. Vivian Suter apercebeu-se da potencialidade formal desse transtorno e assumiu-o  
como parte do processo. As marcas deixadas pelo tempo que, mais tarde, nos revelarão ou 
elucidarão sobre a memória do próprio objeto, provocarão as próximas etapas ou fases a 
concretizar. Há, portanto, um diálogo quase silencioso entre a artista e o seu próprio jardim, local 
onde pinta regularmente. Trata-se de uma disponibilidade, de tempo imprevisível, de querer e 
saber ouvir aquilo que a obra tem para lhe transmitir: uma pintura parece provocar a outra e assim 
sucessivamente. 

É nesta dinâmica reativa de respostas que a sua obra se vai estendendo, nunca 
procurando representações concretas de paisagens mas antes amostras, recordações, sobretudo 
sensoriais, desses mesmos lugares que nos fazem divagar e iniciar viagens individuais. 

 https://umbigomagazine.com/pt/blog/2020/02/17/vivian-suter-no-camden-arts-centre/37
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These works will travel all over the world, (…). When she installs 

them she responses very directly to the space, bringing with her a quiet 

focus and a little bit of the Guatemalan rainforest, creating temple-like 

spaces for contemplation and reflection.  (Blakey, Kiera, 2020, p.2)38

Tal como Kiera Blakey refere no texto Learning From Nature , que escreveu para 39

acompanhar a exposição da artista, a essência do trabalho de Vivian Suter passa, também, por 
uma estimulação de momentos de contemplativos num novo espaço criado nos contextos de 
exposição; as peças são facilmente adaptáveis e versáteis, pois conseguem moldar-se de várias 
formas em espaços diferentes.  

O espaço expositivo passa então, a ser um “laboratório de experimentação”, como refere  
ainda José Pardal Pina; onde se ensaiam coreografias, percursos, esconderijos e se enunciam 
memórias de lugares percorridos e sentidos pela artista. Na Figura 24., outro ângulo de uma das 
partes da exposição, conseguimos perceber que a naturalidade e informalidade no modo como 
expõe a sua obra, aproxima o espectador da forma como Suter vê e sente o mundo; a barreira 
entre arte e vida é, praticamente, inexistente.

 “Estes trabalhos vão viajar por todo o mundo, (…). Ao instalá-los, a artista responde muito diretamente ao espaço, trazendo 38

consigo um foco tranquilo e um pouco da floresta tropical da Guatemala, criando espaços semelhantes a templos para contemplação e 
reflexão.” (tradução da autora)

https://drive.google.com/file/d/1pVgA_mLaBdtGjvMsz_Vt4HJI-82vReCk/view39
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PARTE III



3. EM ESTÚDIO

Pretende-se fazer uma abordagem sumária do desenvolvimento prático do projeto, com 
auxílio de imagens capturadas durante o processo, realçando do ponto de vista formal os 
momentos e resultados mais significativos destes dois anos de investigação teórica e prática.
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	 3.1. Nascimento: alfabeto de formas

O termo nascimento pressupõe a formação de algo: de uma nova vida, de um novo sentido 
ou de uma nova perspectiva em relação a algo de que, à partida, se desconhece com exactidão o 
rumo que o próprio termo, num plano prático, nos poderá conduzir. A pintura, numa fase inicial, 
poderá também ser encarada como uma oportunidade de nascimento. Um suporte por intervir é 
libertador, no sentido em nos dá a possibilidade de traçar por meio de gestos, manchas ou 
marcas, o início de um desejo ou impulso por uma materialidade própria da pintura.

Em Manual de Pintura e Caligrafia , José Saramago reflete sobre esta questão através de 40

uma surpreendente comparação alegórica entre a incerteza de um corte num dedo e o início da 
realização de uma pintura:

“Por nascer.” Algumas vezes me tenho demorado a reflectir sobre 

esta situação, que, transitória para o geral das gentes, em mim se tornou 

definitiva, e noto-lhe, contrariamente ao que se poderia esperar, uma certa 

aresta estimulante, dolorosa sim, mas agradável, gume de faca que 

prudentemente se tacteia, enquanto a vertigem de um desafio nos faz apertar 

a polpa viva dos dedos contra a certeza do corte. É isto que sinto (ou de 

maneira confusa, sem gumes nem polpas vivas) quando começo um novo 

quadro: a tela branca, lisa, ainda sem preparo, é uma certidão de nascimento 

por preencher, onde eu julgo (amanuense de registo civil sem arquivos) que 

poderei escrever datas novas e filiações diferentes que me tirem, de vez, ou ao 

menos por uma hora, desta incongruência de não nascer. (Saramago, 1983, p.

44)

Relembrando, o atual projeto partiu da ideia de nascimento enquanto acontecimento de 
natureza humana e memória esquecida, indisponível. Num exercício constante de “escavação”  e 41

na tentativa de reconstruir, através de um imaginário pessoal e dos recursos que o universo 
pictórico estende, um acontecimento do qual não há uma memória clara e disponível, surge um 
sentimento de desafio que a autora se propõe a explorar, sem qualquer preocupação em restringir 
possíveis direções. Um projeto em pintura por surgir poderá ser uma conveniência justa para um 
percurso sonhador ou, como Saramago refere “uma certidão de nascimento por preencher”. O 
momento em que começa um novo quadro, em que vários caminhos e possibilidades poderão 
nascer de um processo criativo, em constante transformação, assemelha-se ao funcionamento da 
memória. 

Saramago, J. (1983). Manual de Pintura e Caligrafia. Lisboa: Editorial Caminho.40

 Segundo o pensamento de Walter Benjamin, exposto em 1.1.1.41
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Figura	25.	Em	estúdio	(Edihcio	da	Boa	Hora	-	FBAUP),	novembro	2018,	Porto.

Figura	26.	Em	estúdio	(Edihcio	da	Boa	Hora	-	FBAUP),	janeiro	2019,	Porto.



Assim, a associação do termo nascimento ao início deste projeto, surge pela liberdade que 
a própria ideia do termo evoca; ainda que essa evocação seja uma construção da nossa 
capacidade de entendimento pessoal das várias concepções de mundo que vamos adquirindo ao 
longo do tempo, e não da memória indisponível do nosso próprio nascimento.
	 Como já foi anteriormente desenvolvido na PARTE I, é no interesse pelo processo de 

esquecimento e recordação que surge uma vontade em criar imagens que se realizem 
pictoricamente, apoiada num outro processo criativo: a imaginação.

Num momento inicial, o grande afeto pela cor vermelha, que acabou por se destacar 
através da sobreposição das três cores primárias sobre os suportes, surgiu de forma espontânea 
pelas concepções que lhe são convencional e culturalmente associadas: “É a sociedade que “faz” 
a cor, que lhe dá o seu vocabulário e as suas definições, que constrói os seus códigos e os seus 
valores, que organiza as suas práticas e determina as suas implicações.”  (Pastoureau, 2019, p.42

13).
 Sendo uma das cores mais poderosas, sedutoras e prezadas desde a pré-historia à idade 

contemporânea, o vermelho tem sido sempre uma cor muito apreciada e usada pelos pintores em 
todas as épocas. Valorado por conotações ambivalentes, profundamente associado tanto à ideia 
de vida (sentimentos como amor e paixão), como também de morte (de fogo e de inferno), o 
vermelho remete-nos também para imagens mentais associadas a características particulares da 
ideia e imagem de corpo (facilmente nos remete para a cor do sangue e transporta-nos para 
representações de natureza carnal). Apesar de todas estas associações ao vermelho, a autora 
procurou sempre não se cingir a imagens projetadas e viciadas pela mente; a extensão da paleta 
de cores foi-se desenvolvendo gradualmente a partir desta fase.

Nas Figuras 25 e 26, dois registos fotográficos do estúdio entre novembro de 2018 e 
janeiro de 2019, conseguimos ver os primeiros resultados: camadas ténues de cores primárias 
que se sobrepõem e em que, persistentemente tende a prevalecer a cor vermelha. As marcas 
expostas pela sobreposição de camadas transparentes de tinta acrílica, adquirem uma 
importância particular, destacando-se do fundo onde emergem ou submergem. Nesta base, o 
desenvolvimento desenrola-se a partir da contemplação dessas mesmas marcas: gestos são 
ensaiados a partir delas, fazendo nascer uma aproximação regular a formas circulares e ovais que 
nem sempre são concluídas.

Pastoureau, M. (2019). Vermelho: história de uma cor. Trad: José Alfaro. Lisboa: Orfeu Negro.42
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Figura	27.	Em	estúdio	(Edihcio	da	Boa	Hora	-	FBAUP),	junho	2019,	Porto.

Figura	28.	Detalhes	do	“Alfabeto-Corpo”;	em	estúdio	(Edihcio	da	Boa	
Hora	-	FBAUP),	junho	2019,	Porto.



	 Há uma vontade, através da cor e dos gestos, que geram formas, em atribuir um carácter 

orgânico à ideia de memória esquecida que aqui se apresentou como ponto de partida: o primeiro 
espaço que conhecemos antes de nascermos e a imaginação em torno dessa mesma ideia.

A criação de um conjunto de formas que, de algum modo, pudessem ser descritas como 
signos constituintes de um possível alfabeto pictórico surgiu com alguma urgência, pelo facto de 
se tratar de um espaço imaginado; alfabetos pictóricos resultam da tentativa de entender, de um 
ponto de vista formal, que discurso é este que, impulsivamente, anseia e pede para nascer. 
Contudo, não se trata de encontrar justificações para acontecimentos ou fenómenos que 
pertencem ao campo de pintura, pois este é, também, um campo composto por matéria 
inexplicável: transcende a compreensão. O estúdio passa a funcionar como um laboratório de 
experimentação e aprendizagem de uma escrita; escrita esta que pertence ao domínio da cor e do 
gesto, que estimulam um ensaio de formas e a procura de uma organização plástica.

No final do primeiro ano de investigação (2018/2019) e como podemos ver na Figura 27 
(imagem capturada num ponto de situação que marcou o fim do ano), conseguimos perceber com 
maior clareza o exercício de mediação iniciado entre o gesto, a forma, e a relação entre luz e cor - 
o foco principal neste estudo prático e teórico. O trabalho por séries permitiu desenvolver, de um 
modo gradual, essa articulação desafiante entre todos estes aspectos; recortes começaram a 
surgir de pinturas abandonadas (Figura 28) que possuíam uma organicidade que era procurada 
pela autora. 

No decorrer do processo, os resultados que foram emergindo como consequência de um 
trabalho prático obstinado, foram ganhando uma maior independência em relação a pensamentos 
ou referentes que inconscientemente flutuavam na mente da autora. Dentro de um projeto 
poderão facilmente proliferar vários caminhos. Neste caso, o uso da cor e o entendimento do 
efeito correspondente à luminosidade, que poderão surgir das escolhas cromáticas tomadas em 
conciliação com um ensaio da forma, ditaram a essência do projeto e, a partir daqui, um dos seus 
eixos mais importantes.
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Figura	 29.	Alfabeto,	acrílico,	 óleo	 e	 gesso	 s/algodão.	 12x10	 cm/cada	 (seleção	 de	 série	 de	 128	
pinturas),	2019.



	 A Figura 29. representa a primeira série que marcou o início do segundo ano de 

investigação, tendo como ponto de partida alguns dos resultados anteriormente alcançados, em 
torno da ideia de construção de um alfabeto; um alfabeto de formas em que a cor se manifesta 
claramente como protagonista de todo o processo. A necessidade de explorar novas opções 
cromáticas surgiu de um fascínio pela sensação de encandeamento que resulta da capacidade 
que a cor tem de reflectir luminosidade ou de ser ela própria fonte de luz, ainda que ilusória. No 
entanto, como foi anteriormente abordado, não interessa aqui que se faça uma leitura da ideia de 
luz enquanto fenómeno físico ou visível, mas antes uma leitura mais subjetiva e aproximada, se 
quisermos, a um patamar espiritual.

Nesta série em particular, o uso do azul opaco surge com o propósito de contrastar com a 
claridade cromática das manchas a amarelo limão que fundaram cada uma das superfícies. Neste 
caso, os gestos a azul assumem a função de descobrir uma espécie de destino a partir de cada 
mancha amarela sobre um fundo branco. O azul, aqui, cede à ‘temperatura’ do amarelo vibrante, 
para passar a ser um ‘azul-quente’, perdendo a sua força enquanto matiz de cor fria. A autora 
procurou perceber, através do gesto, que forma convinha a cada uma dessas manchas, a partir de 
“um jogo tensional de um ritmo invisível”, como Maria Filomena Molder reflete a propósito do 
processo de aparecimento de uma forma.  Pode-se dizer que o seu pensamento vagueia por 43

territórios entre a substância visível e invisível de um gesto e que nos desafia a refletir entre o que 
se observa e interpreta, sem grande preocupação em encontrar explicações concretas.

O automatismo dos gestos, que resultaram de um exercício e recurso frequente a um 
desenho sem grande controlo e ponderação, evidencia-se quando a série é contemplada na sua 
totalidade; como uma espécie de corpo que se desmantela mas que se complementa quando 
reúne todas as partes constituintes. Flusser  quando reflete sobre o gesto de pintar, diz-nos que 44

é como um movimento no qual se articula uma liberdade afim de se revelar ou não ao observador, 
e a sua observação permite ver precisamente esse fenómeno concreto da liberdade. (Flusser, 
1994,p.96)

No presente projeto, o gesto surge como um ato vital de comunicação e desprendido de 
qualquer código de significação, através das técnicas que foram utilizadas: acrílico, óleo e pastel 
seco. A autora procurou, em primeiro lugar, estabelecer um diálogo entre si, a técnica e o suporte 
e, consequentemente, entre a pintura e o observador, com a consciência de que a tradução de 
pensamentos, ideias ou imagens mentais para o suporte da pintura nunca será realizado de forma 
completamente autêntica. Tal como a nossa memória, há informação que se perde e outra que se 

“(…) Não é possível um entendimento adequado do sinal gráfico, nem da mancha pictórica, sem o jogo tensional de um ritmo 43

invisível, ritmo ele mesmo gerador de formas: no primeiro caso, entre a linha e o fundo; no segundo, entre a continuidade e a 
sobreposição aparentes das cores, ao mesmo tempo que a luz se insinua tanto na claridade cromática e no seu carácter diáfano, como 
no fundo que a superfície desoculta.” (Molder, 1999, p.29) 

Flusser, Wilém. (1994) Los Gestos: fenomenologia y comunicación. Barcelona: Editorial Herder.44
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ganha quando se exerce o gesto de pintar. A informação que se ganha no próprio ato é, 
frequentemente, matéria do inexplicável, isto é, corresponde ao instinto e espontaneidade de um 
momento.

O entendimento do significado de um gesto, se é que é possível obter uma compreensão 
exacta e autêntica do mesmo, ou de qualquer outro sistema de significação do universo pictórico, 
não se afirma como basilar em matéria de pintura. Neste caso, importa compreender a relação 
entre a cor e a forma sendo que surgem, respetivamente, como resultado de um impulso e de um 
gesto.

Na Figura 30., conseguimos ver algumas das pinturas que constituem uma série de 
trabalhos a pastel seco realizados, intermitentemente, no período compreendido entre março e 
setembro de 2020. Estes trabalhos demonstram já uma maior consciência ou preocupação entre 
as noções de cor, luz e forma; houve uma maior exploração da paleta cromática, em que a forma 
se destaca ou desvanece a partir de fundos luminosos e, nalguns casos, mesclados. Assentes em 
conformidade com os preceitos do desenho, pela grande afinidade que o material utilizado 
(enquanto meio abrasivo) tem com este campo, estes trabalhos permitiram à autora estabelecer 
outro ritmo, mais pausado, explorando e repensando sobre a escolha e utilização da cor e o seu 
impacto na formulação de espaços que, evocam uma luz fundada a partir da sua memória e 
imaginário. Embora sejam, de um ponto de vista formal, de cariz mais sintético comparativamente 
a trabalhos anteriores e a outros que foram desenvolvidos posteriormente, possibilitaram à autora 
um melhor entendimento das premissas plásticas a adoptar nos trabalhos seguintes. No fundo, 
estamos perante a construção, um estudo ou um ensaio geral para todo o desenvolvimento que 
se desenrolou nas fases seguintes; é na contemplação constante pela insinuação da luz ou de 
uma energia luminosa através da gestão entre cor e a forma, que a autora procurou debruçar-se.
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Figura	30.	Seleção	de	série	de	pinturas	a	pastel	seco/papel,	35	x	27	cm/
cada,	2020.



3.2. Camadas epidérmicas da Pintura: suporte, técnica e objeto-corpo

Após uma síntese em torno da construção formal do discurso pictórico aqui exposto, 
pretende-se abordar alguns pontos que conduziram a decisões mais práticas do projeto. Numa 
reflexão muito franca sobre os desafios que a pintura parece exigir, Amy Sillman (n.1955, EUA) 

refere alguns aspectos que aqui se consideram importantes:

Making a painting is so hard it makes you crazy. You have to 

negotiate surface, tone, silhouette, line, space, zone, layer, scale, speed, and 

mass, while interacting with a meta-surface of meaning, text, sign, language, 

intention, concept, and history. You have to simultaneously diagnose the 

present, predict the future, and ignore the past — to both remember and 

forget. You have to love and hate your objects and subjects, to believe every 

shred of romantic and passionate mythos about painting, and at the same 

time cast your gimlet eye on it.  (Amy Sillman, 2016, p.110)45

Sillman, com um percurso extenso e reconhecido no campo da pintura, fala-nos de uma 

negociação que nem sempre é simples de gerir em matéria de pintura. Compatibilizar e alcançar 
uma harmonia entre todos os aspectos que enumera no excerto acima, revela-se como um dos 
maiores desafios quando falamos no plano da prática. 

Pensar, por exemplo, sobre o suporte da pintura implica também pensar na sua fisicalidade 
enquanto objeto; ou seja, na forma como poderá ser mostrado, exposto ao espectador para que 
crie um diálogo e uma envolvência justa ao que se pretende transferir ou dizer em pintura. Numa 
fase inicial do projeto, o uso do papel foi recorrente pela sua fácil portabilidade e pelo facto de ser 
um suporte que, à partida, reúne todas as condições necessárias para ser intervencionado sem 
necessidade de uma preparação prévia. Enquanto suporte, possibilitou à autora explorar de um 
modo ágil o que pretendia: várias séries de pequeno e médio formato foram realizadas, estudadas 
e comparadas em estúdio para que se pudesse perceber quais os possíveis caminhos a seguir. A 
dimensão dos trabalhos foi aumentando gradualmente à medida que os resultados alcançados 
assim o exigiam. O impulso causador de uma gestualidade cada vez mais assinalada e presente 
foi ampliando os limites pensados para cada um dos trabalhos e, consequentemente, a transição 
do papel para o tecido de algodão acabou por acontecer de um modo natural, por este dispor de 
uma melhor receptividade a indecisões de ordem técnica; como o facto de conseguir suportar uma 

“Tem de haver uma negociação entre superfície, tom, silhueta, linha, espaço, zona, camada, escala, velocidade e matéria, 45

enquanto interagem com uma meta-superfície de significado, texto, signo, linguagem, conceito e história. Tem que se, 
simultaneamente, diagnosticar o presente, prever o futuro e ignorar o passado - para igualmente lembrar e esquecer. Tem que se amar 
e odiar os objetos e temas, para acreditar em cada fragmento de mitologia romântica e apaixonada sobre a pintura e, ao mesmo 
tempo, lançar um olhar penetrante sobre a mesma.” (tradução da autora)

66



maior quantidade de matéria, dando margem para reformulações mais agressivas no suporte, 
caso isso se revelasse necessário.

Durante o seu processo e, por vezes, pela tentativa excessiva de conciliação entre 
problemas que pertencem a este campo, a pintura poderá sofrer um ‘abandono’ temporário, 
voltando mais tarde a ser revisitada para que se possa solucionar ou cumprir. Neste caso, é nessa 
constante revisitação e rememoração plástica que o discurso se foi organizando. Raramente uma 
pintura se concretizou e finalizou numa só fase; a sua concretização, aqui, estabelece-se na 
translucidez da compilação entre matéria subtilmente acumulada. A memória do seu próprio 
desenvolvimento é-nos, inevitavelmente, sugerida pelas marcas e formas do tempo e processo da 
sua concretização.

Entre várias fases, a ação e impulso de fazer e refazer - pintar, cobrir, mascarar, tapar e 
voltar a pintar - ou, como Amy Sillman refere numa perspetiva mais poética e afetuosa com a 
pintura, de “relembrar e esquecer”, foi-se manifestando como uma das particularidades relevantes 
a ter em conta no momento da escolha do suporte. Tal como o desafio da nossa própria existência 
nos exige esse empenho para agirmos e seguirmos em frente sobre qualquer adversidade, 
também num contexto de criação nos sentimos impelidos a, por vezes, abdicarmos de resultados 
alcançados numa determinada fase do processo, na expectativa que surjam outros que nos 
surpreendam e nos transportem para um patamar mais satisfatório e, se possível, conclusivo de 
um ponto de vista formal. A pintura parece ser, também, muito sobre arriscar: na prática é criado 
espaço para que haja tempo para ensaiar várias possibilidades, com a certeza de que se esse 
risco for mal sucedido, será quase sempre reversível.
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Figura	31.	

Sem	Título	I,	2020	
43	x	37	cm	
Óleo,	acrílico	e	gesso	s/tecido	de	algodão	

Sem	Título	I,	2020	
43	x	37	cm	
Óleo,	acrílico	e	gesso	s/tecido	de	algodão

Sem	Título	I,	2020	
43	x	37	cm	
Óleo,	acrílico	e	gesso	s/tecido	de	algodão



	 Na Figura 31., conseguimos ver três pinturas que poderão representar bem a negociação 

que Sillman nos fala. Para além de terem sofrido várias alterações formais como resultado dessa 
mesma gestão entre a componente plástica e a conceptual, provocaram na autora um estado 
inconstante de afeto e desafeto durante a sua realização; são trabalhos que fazem parte de uma 
fase intermédia, de transição formal, tanto ao nível do suporte e da técnica como do discurso 
pictórico. O tecido fino de algodão desengradado, devidamente preparado (com quantidades 
proporcionais de cola branca, água, gesso cré e litopone), aproxima-se esteticamente à leveza do 
papel. A autora procurou salvaguardar sobretudo a memória táctil e a fisicalidade daquele que foi 
o primeiro suporte experimentado no início do projeto. O que estava em questão, nesta transição, 
era também a sua maleabilidade. O tecido de algodão permitiu à autora criar uma relação mais 
informal e orgânica com o próprio suporte, à semelhança da nossa própria pele, qual camada 
superficial de toda a nossa estrutura. 

A translucidez criada a partir da sobreposição de camadas finas e intercaladas de tinta e 
da própria preparação do suporte, foi uma das particularidades exploradas com maior entusiasmo 
nas pinturas que se seguiram de médio e grande formato. O uso da preparação impermeabilizante 
do suporte enquanto medium, durante o processo, surgiu impulsivamente pela vontade quase 
infindável de querer recomeçar a partir dos vestígios que foram permanecendo de fases 
anteriores. Afinal, como já refletia e questionava Matisse: “A pintura não será uma incessante 
exploração e ao mesmo tempo a mais perturbadora das aventuras?” (Matisse, 1972, p.187). 
Esses vestígios pronunciavam-se através da sua presença mais ou menos acentuada a cada 
nova camada de branco translúcido que recebiam sobre si, apresentando-se como novos pontos 
de partida, como se esses vestígios pudessem sugerir um novo início, um novo “nascimento”.

O branco do gesso utilizado, passa a funcionar como uma espécie de “véu”, de “pele” que 
se regenera e que oculta parcialmente a intensidade cromática e gestual de um objeto passado 
que constitui a pintura. A pintura é simultaneamente sobre o passado, o presente e o futuro. É 
dessa constante formulação de segundas e terceiras oportunidades que o objeto se vai 
estruturando. Nesta fase, a cor que se mantém entre camadas translúcidas e ténues de branco, 
onde espreitam pontualmente ilusões e sinais luminosos que se vão revelando gradualmente e 
assumindo, cada vez mais, presença ao olhar do espectador, tornou-se um dos focos principais da 
autora; não pela paleta cromática selecionada mas sim pela interação entre cores, pela 
conveniência e harmonia que conseguem estimular entre si quando dispostas e sobrepostas.

Podemos afirmar que, neste projeto, o discurso pictórico não é composto apenas pela cor 
e marcas gestuais mais visíveis, mas sim por todo o processo que sofreu até chegar a um ponto 
conclusivo, que reflete uma organização e critério formal que a pintura requer. Não se trata de 
entender quando é que uma pintura está finalizada; a ideia de fim de um processo transporta-nos 
para uma imagem encerrada em si mesma. A pintura, ainda que aparentemente finalizada, poderá 
ser sempre alvo de transformação/reformulação, é um processo em aberto, tanto a nível formal 
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como interpretativo: “O que interessa não é tanto querer saber para onde vamos, mas procurar 
viver com a matéria, penetrarmo-nos de todas as suas possibilidades” (1972, p.187, Op.cit). 
Segundo as palavras e pensamento de Matisse, não há regras estabelecidas, dificilmente se 
encontrará um momento que dite o fim do processo de elaboração de uma pintura. A pintura, aqui, 
para além do mistério e de tudo o que pode ser no sentido amplo do termo, é sobretudo um 
casamento entre cor, forma, superfície e matéria, numa procura constante de luz.

	 3.3. Pinturas Solares: um ponto de chegada

O conjunto de trabalhos que reúne a série “Pinturas Solares”  é o resultado de uma das 46

fases mais sintomáticas de todo o desenvolvimento prático desta investigação. São pinturas que 
assinalam a última fase do projeto, marcada pela deslocação inesperada para um novo espaço de 
trabalho , e que acabam por expressar as repercussões diretas desta mudança: no modo não só 47

de atuar perante um suporte, como de olhar para a própria pintura. De um estúdio interior para um 
espaço maioritariamente exterior e com grande envolvência com a natureza, a autora deslocou-se 
para pintar num lugar intimamente ligado à sua infância que se sentiu impelida a observar como 
se fosse a primeira vez, assumindo uma postura sensorialmente mais ativa. O recurso à memória 
e todo o processo de mutação que nela está implícita, ganha aqui um novo enquadramento. Esta 
mudança conduziu-a por caminhos imprevisíveis em que, como foi abordado na Parte I, se iniciou 
mais uma vez um processo de reavaliação de toda a sua envolvência com o espaço de criação e 
a relação que tem com este, recorrendo aos mecanismos que foram anteriormente desenvolvidos: 
recordação, esquecimento e imaginação.

Os lugares por onde passamos e, sobretudo, onde criamos laços, acabam por influenciar o 
modo como nos sentimos e agimos numa determinada circunstância. Neste caso concreto, na 
pintura, essa influência é compreendida, de um modo claro, através da cor e das insinuações 
lumínicas que faz transparecer. Cada lugar possui uma luz que lhe é característica e, nesta série 
em particular, essa condição é facilmente reconhecida pela paleta de cores utilizada que, de uma 
forma criteriosa, acaba por reflectir sobre o contexto e espaço de criação em que a autora se vê 
inserida.

Na experiência de pintar ao ar livre, surge um interesse e encantamento pela variação da 
intensidade da luz solar que vê refletida sobre os suportes de tecido de algodão que estende e 
prepara sobre o chão. São trabalhos que, de uma forma quase intuitiva, acabaram por ganhar 
uma dimensão considerável em relação a todos os trabalhos anteriormente desenvolvidos. A 

 Documentadas no Catálogo, pp.117-12246

 Mudança de local de trabalho motivada pelo encerramento do Edifício da Boa Hora (FBAUP) em março de 2020, como 47

consequência da pandemia da Covid-19.
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sensação visual, aquando da contemplação do reflexo da luz solar no branco da tela, é 
visceralmente comparada à sensação de quando olha em direção ao sol e, rapidamente, tende a 
semi-cerrar os olhos como consequência do efeito encandeante ou de uma quase-cegueira 
provocada. É a partir desta memória, portadora de um estado de incandescência, que começa por 
desenvolver esta série, recordando sempre o ponto de partida anterior - o do nascimento - e que, 
de um modo que se pretende simbólico, tende a associar e a estabelecer pontes entre ambos. 
Sendo que, o primeiro serve-se maioritariamente do processo de imaginação pela ausência de 
imagens mentais disponíveis, e o segundo pela aproximação ao limiar ou momento charneira que 
separa os processos de recordação e de esquecimento; de recordação porque referimo-nos, de 
facto, a uma situação que foi e pode ser conscientemente presenciada e (re)vivida, e de 
esquecimento, pela intensidade, temperatura e deslumbramento que esta experiência em 
particular cria, e que tende a ofuscar, a arder aquilo que a visão pretenderia ou poderia reter e 
guardar. Em certa medida, trata-se novamente de uma possível “certidão de nascimento por 
preencher”, como refere Saramago; desta vez, com um discurso desenvolvido e com maior 
convicção relativamente à sua execução prática. 
	 	

	 Uma nova postura foi adoptada pela autora perante o suporte de grande formato. 

Trabalhar a partir do chão, passou a ser a base do desenrolar de toda a ação processual do 
conjunto de trabalhos que resultou desta experiência. Ao invés do que sucedeu anteriormente, 
uma vez que pintava quase sempre na vertical (na parede do antigo estúdio), esta condição 
trouxe-lhe uma nova perspectiva ao trabalho em curso, sem nunca se desvincular totalmente das 
premissas até então adoptadas. Antes de tudo, permitiu-lhe ter uma visão territorial e planisférica 
do espaço pictórico. A relação entre o suporte e o seu corpo passou também a ser fisicamente 
mais exigente. Como consequência desse esforço, existe uma maior envolvência e familiaridade 
com a superfície da pintura; pois esta, pela primeira vez, aproximou-se à escala humana, 
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Figura	32.	Trabalho	em	processo,	da	série	“Pinturas	Solares”,	Maio-
Junho	2020.	Murtosa,	Aveiro.

Figura	33.	Trabalho	em	processo,	da	série	“Pinturas	Solares”,	Maio-
Junho	2020.	Murtosa,	Aveiro.



acabando por motivar a reavaliação e adaptação dos instrumentos utilizados, para que 
conseguissem criar uma distância necessária para exercer os gestos que se faziam pronunciar 
como vitais ao próprio discurso. 

À semelhança do que refere Julie Mehretu  nalgumas notas suas que escreveu sobre 48

pintura, o tempo do seu processo passou a ser um “tempo performativo”, tanto no momento de 
“fazer” como de “ver/olhar”. (Mehretu, 2016, p.275) Aqui, o facto de poder atuar perante o suporte 
da pintura e olhá-la, em processo, numa perspectiva geográfica em que a visão mergulha, num 
primeiro momento, sobre a candidez do suporte, fez com que tivesse a necessidade de criar 
vários planos ou superfícies de luz (concretizadas a partir da intercalação entre a própria 
preparação do suporte e duma paleta de cores maioritariamente quente) que pudessem iniciar o 
discurso e, assim, construir um caráter vítreo e translúcido semelhante ao trabalho que o nosso 
próprio olhar faz quando exposto à intensidade encandeante da luz solar. No instante entre um 
semi-cerrar e um efectivo fechar de pálpebras, conseguimos sentir (em câmara-lenta — se assim 
lhe pudermos chamar) o peso da temperatura tórrida dessa mesma exposição; um peso quase 
cego, que nos oferece ou proporciona a contemplação de uma espécie de imagem transportável 
e, exclusivamente pessoal, que só poderá ser vislumbrada nesse momento ou em instantes 
seguintes. O trabalho da memória e dos seus mecanismos, aqui, apresenta-se como essencial.

Nas Figuras 32 e 33, podemos ver dois registos fotográficos do processo dos trabalhos de 
maior dimensão, do conjunto que constitui a série. A sua dimensão reflete uma horizontalidade 
que nos remete, rapidamente, para a ideia de paisagem e visão panorâmica. É quase como uma 
espécie de portal pictórico que se revela para que possamos imaginar ou projetar, através de uma 
experiência contemplativa tanto exterior como interior, a tal paisagem íntima e transportável que, 
paradoxalmente, vemos (e sentimos) a partir de um fechar de olhos. Numa primeira fase, pintar 
em contacto directo com a luz solar apresentava-se como experiência essencial no momento de 
realização da pintura. Contudo, no desenvolvimento do trabalho, essa relação de dependência foi-
se tornando mais flexível; até mesmo por uma questão prática do  seu desenvolvimento.

	 Na Figura 34., na página seguinte, podemos ver alguns detalhes de pinturas durante o seu 

processo. Nalguns vemos dispostos, pelo instante de um momento, vestígios que adejavam sobre 
os suportes, como consequência do contexto de estúdio exterior em que as pinturas foram 
realizadas. A pintura, aqui, não é mais senão um conjunto de relações que se formalizam 
pictoricamente (cruzamento de contemplações várias, percepções diferentes e ocorrências 
aparentemente ordinárias), de tempos distintos das quais sucede o presente; este, por sua vez, 
será sempre passado no instante seguinte.

Mehretu, Julie. (2016). Notes on Painting. Em: I. Graw & E. Lajer-Burcharth (ed.), Painting Beyond Itself: The Medium in the 48

Post-Medium Condition (pp. 270-277). Berlim: Sternberg Press.
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A pintura enquanto imagem ou representação, torna visível e por vezes vulnerável, através 
do seu grande poder estimulante e criador, pormenores e detalhes que de outra forma 
provavelmente não despenderíamos tempo a  refletir e a olhar com atenção — como a cor, a 
forma, a textura, uma inclinação, um movimento. Estes trabalhos pretenderam contrariar uma 
postura desatenta, indiferente a esse ritmo alucinante do tempo comum que, várias vezes, nos 
consome. 
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Figura	34.	Registos	de	detalhes	do	processo,	Junho-Setembro	2020.	Murtosa,	Aveiro.
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Considerações Finais

Neste relatório pretendeu-se enquadrar e aprofundar algumas questões subjacentes à 
investigação prática feita em contexto de estúdio. Da avaliação retrospectiva de um percurso de 
dois anos, resultou esta reflexão escrita que se divide em três partes e que acabou por assumir 
como título principal o mesmo título da última série de pinturas que integra o projeto. Num 
processo que é marcado por uma evolução gradual, “Pinturas Solares” surge como título por 
corresponder à fase do projeto com uma maior consciência das decisões plásticas tomadas, 
representando quase como que um somatório formal dos resultados e reflexões mais substanciais 
que foram alcançados durante estes dois anos de trabalho.

A memória implica tudo aquilo que, de forma consciente e inconsciente, guardamos, que 
connosco se transforma e se expande sob diversas formas ou expressões. Primeiramente, 
considerou-se importante perceber o seu papel e a forma como poderá influenciar num contexto 
de prática artística, evidenciando-se a experiência do olhar como um dos eixos de estudo. A partir 
daqui, foi exposta a problemática do projeto de acordo com as preocupações principais do 
desenvolvimento prático, em que a relação entre luz e cor se tornou a base de toda a investigação 
— Como se poderá expressar pictoricamente uma ideia de luz invisível, que não pertence a um 
fenómeno físico mas sim à interioridade de uma memória, sob influência do seu próprio contexto?

 Relembrando a passagem de Goethe, na PARTE I: “O olho deve a sua existência à luz. 
(…) o olho forma-se na luz e para a luz, para que a luz interior vá ao encontro da exterior. (…) A 
cor é a natureza obrigatória em relação ao sentido da visão.” , Georges Didi-Huberman e 
Jacqueline Lichenstein sobressaem ao refletirem sobre a experiência do olhar, de maneiras bem 
distintas. Didi-Huberman, de uma forma mais indirecta, quando reflete sobre a “inelutável cisão do 
ver”, pelo duplo sentido em torno do acto de ver em relação a um objeto e, especialmente, ao 
corpo feminino, em que acredita que ambas as partes (sujeito que olha e ‘objeto’ que é olhado) 
implicadas participam de um modo activo na construção da experiência do olhar. Contudo, a sua 
pertinência acentua ainda mais quando cita James Joyce, que por sua vez nos ‘convida’ a 
fecharmos os olhos para conseguirmos ver. Neste seguimento, apresenta-se a distinção que 
Lichtenstein faz entre luz e cor, que respetivamente correspondem ao que denomina de 
“visibilidade pura” e “visibilidade impura”. 

A materialidade é o factor que normalmente nos confere a consciência do ‘real’ na 
experiência do olhar, pelo carácter corpóreo que associa ao que vemos. No entanto, estes autores 
apresentam-nos novas perspectivas em relação ao sentido da visão. A experiência do olhar, por 
influência da memória e de todas as transformações e assimilações que esta sofre, vive, neste 
caso, tanto de uma perspetiva interior como exterior: ambas as substâncias que são absorvidas 
destes dois ‘estados’ são relevantes para a formalização e materialização de uma ideia, num 
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contexto de estúdio. Em Pintura, mais do que aquilo recordamos, somos sobretudo aquilo que 
esquecemos; para que, tal como Nietzche refere, haja sempre espaço para um lugar novo, neste 
caso, na experiência plástica.

Todo o trabalho de pesquisa possibilitou a aquisição e aprofundamento de conhecimentos 
sobre a pintura e a sua história, descobrindo outros autores e artistas, estudando o seu percurso e 
encontrando pontos de contacto entre pintores modernos e contemporâneos, que expressaram 
visões com as quais se relacionam com a abordagem que aqui foi feita; em certa medida, 
permitiram até avançar de forma mais lúcida com a prática artística. A possibilidade de 
experimentar novas abordagens técnicas, diversificando suportes e cruzando diferentes escritas 
plásticas é o ponto que se considera mais enriquecido, e que se assume como principal foco de 
atenção de toda esta investigação com uma forte componente prática. Contudo, a relação entre a 
investigação teórica e a investigação prática nem sempre se desenvolveu de um modo orgânico. 
Conciliar ambas as partes tornou-se no verdadeiro desafio, pelo facto de na prática os resultados 
evoluírem numa velocidade muito própria e nem sempre linear, de um ponto de vista que privilegie 
a coerência. A pintura exige tempo e distanciamento para que se entenda o que ela própria nos 
quer dizer. As duvidas surgidas durante toda esto processo estimularam ainda mais um sentido 
reflexivo perante o trabalho. Toda a reflexão e enquadramento aqui sugerido não é mais do que 
uma das possibilidades interpretativas do que nos poderá suscitar.

Olhando para todo o corpo de trabalho, desde as primeiras imagens produzidas até à 
última série de pinturas, percebemos que se embarcou numa viagem, espacialmente visível 
através da pintura, pela libertação representacional e pela procura de um domínio da cor que nos 
fizesse reflectir na ideia de luz para além de um fenómeno físico e perceptível de um ponto de 
vista ‘exterior’ do sentido da visão. Trata-se de uma viagem que começou a partir de um 
questionamento interno da memória indisponível do nosso próprio início (nascimento), mas que 
gradualmente acabou por se afastar cada vez mais de um pensamento claro e lúcido deste ponto 
de partida, até se tornar num trabalho praticamente independente e livre de qualquer imagem 
formatada pela mente. Por fim, salienta-se ainda a ideia de paisagem íntima e transportável, em 
que voos livres da imaginação foram ensaiados e se concretizaram sob a ação de gestos 
transportadores de cor (e também por isso geradores de luz) que se destinaram a um suporte. 
Este, inevitavelmente, relacionou-se com o meio envolvente e absorveu toda a temperatura e 
sensação que a experiência de pintar ao ar livre lhe trouxe e confirmou: a luz solar passou aqui a 
ser o principal agente ou referente para a criação de uma série de pinturas em grande escala, e 
que se assumiu como o grande ponto de chegada do projeto.

A conclusão desta etapa e a consequente abertura de uma nova, que poderá ser a 
continuação da atual ou o dealbar de uma nova fase na expressão da consciência da autora, da 
sua sensibilidade e do seu ser, permite-lhe fazer um balanço da sua progressão ao longo deste 
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curto mas proveitoso tempo em que pode pôr em prática algumas das vontades que de outro 
modo, sem acompanhamento, lhe levariam a outros rumos. 

Com a consciência clara de que a pintura é uma aprendizagem e estudo permanente, em 
que não encontramos um fim, reconhece-se aqui o poder que detém de nos fazer (re)visitar 
interiormente, em busca de uma luz que, de algum modo, nos defina; esta é também uma viagem 
onde o fim não se confessa facilmente.
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Imagem	1.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Lugar	segredo	I,	2018	
29,5	x	21	cm/	cada	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/papel
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Imagem	2.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Lugar	Segredo	II,	2018	
25	x	17,5	cm	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/papel
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Imagem	3.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Lugar	Segredo	III,	2018	
29,5	x	21	cm/cada	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/papel
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Imagem	4.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	(vermelho	e	azul),	2019	
50	x	35	cm	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/papel

Imagem	5.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	(azul	sobre	vermelho),	2019	
50	x	35	cm	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/papel
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Imagem	6.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	(estudos	sobre	a	luz)	I,	2019	
25	x	17,5	cm	/	cada	
Pigmento,	Bnta	acrílica	e	gesso	s/papel
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Imagem	7.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	(estudos	sobre	a	luz)	II,	2019	
21x15	cm	/	cada	
Tinta	acrílica,	gesso	e	óleo	s/papel
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Imagem	8.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Olhar	Através	I,	2019	
39,5	x	32,5	cm	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/lona
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Imagem	9.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Olhar	Através	II,	2019	
39,5	x	35,5	cm	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/lona	
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Imagem	10.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Olhar	Através	III,	2019	
39,5	x	35,5	cm	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/lona
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Imagem	11.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Olhar	Através	IV,	2019	
39,5	x	35,5	cm	
Pigmento	e	Bnta	acrílica	s/lona
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Imagem	12.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Do	Exterior	e	do	Interior,	2019	
153	x	70	cm	cada	
Tinta	acrílica	s/algodão
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Imagem	14.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Do	Alfabeto-Corpo,	2019	
30	x	20	cm		
Tinta	acrílica	e	pigmento	s/papel	canson

Imagem	13.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Do	Alfabeto-Corpo,	2019	
30	x	20	cm		
Tinta	acrílica	e	pigmento	s/papel	canson
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Imagem	15.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Do	Alfabeto-Corpo,	2019	
30	x	20	cm		
Tinta	acrílica	e	pigmento	s/papel	canson

Imagem	16.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Do	Alfabeto-Corpo,	2019	
30	x	20	cm		
Tinta	acrílica	e	pigmento	s/papel	canson
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Imagem	17.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Do	Alfabeto-Corpo,	2019	
30	x	20	cm		
Tinta	acrílica	e	pigmento	s/papel	canson

	 Alfabeto-Corpo	reune	um	conjunto	de	recortes	de	papel	que	surgem	a	parBr	

de	 pinturas	 abandonadas	 que	 possuíam	 uma	 organicidade	 que	 era	 procurada	 pela	

autora.	São	partes	de	um	discurso,	em	construção,	que	representam	o	pensamento	e	a	

imaginação	sobre	primeiro	espaço(-corpo)	que	ocupámos.
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Imagem	18.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo,	2019	
160	x	120	cm	
Tinta	acrílica,	pigmento	e	gesso	s/algodão
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Imagem	19.	

Mariana	Esteves	Pereira,	O	Tempo	Em	Que	Nada	Acontece,	2019	
180	x	140	cm	
Tinta	acrílico,	pigmento	e	gesso	s/algodão
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Imagem	20.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Exposição	ENTRE	TANTO,	CACE	Cultural	do	Porto,	julho	2019.
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Imagem	21.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	#1,	2019-2020	
43	x	37	cm	
Óleo,	Bnta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	22.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	#2,	2019-2020	
43	x	37	cm	
Óleo,	Bnta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	23.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	#3,	2019-2020	
43	x	37	cm	
Óleo,	Bnta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	24.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	#4,	2019-2020	
42	x	35,5	cm	
Óleo,	Bnta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	25.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	#5,	2019-2020	
42	x	35,5	cm	
Óleo,	Bnta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	26.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	#6,	2019-2020	
42	x	35,5	cm	
Óleo,	Bnta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	27.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	#7,	2019-2020	
42	x	35,5	cm	
Óleo,	Bnta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	28.	(seleção	de	série	de	128	pinturas)		

Mariana	Esteves	Pereira,	Alfabeto,	2019-2020	
12	x	10	cm/cada		
Tinta	acrílica,	óleo	e	gesso	s/algodão.
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Imagem	29.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	(de	manhã)	I,	2020	
60	x	90	cm	
Gesso,	Bnta	acrílica	e	óleo	s/algodão
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Imagem	30.		

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	(de	manhã)	II,	2020	
60	x	90	cm	
Gesso,	Bnta	acrílica	e	óleo	s/algodão
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Imagem	31.	(Seleção	de	páginas	de	um	caderno	de	Março	a	Setembro)	

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo,	2020	
35	x	27	cm/cada	
Pastel	seco	s/papel
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Imagem	32.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	(Agosto)	I,	2020	
60	x	51,5	cm	
Tinta	acrílica,	gesso	e	óleo	s/algodão
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Imagem	33.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Sem	Wtulo	(Agosto)	II,	2020	
60	x	51,5	cm	
Tinta	acrílica,	gesso	e	óleo	s/algodão
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Imagem	34.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Contra-Luz	I,	2020	
160	x	115	cm	
Gesso	e	Bnta	acrílica	s/algodão
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Imagem	35.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Contra-Luz	II,	2020	
160	x	115	cm	
Gesso	e	Bnta	acrílica	s/algodão
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Imagem	36.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Pintura	Solar	I,	2020	
160	x	240	cm	
Tinta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	37.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Pintura	Solar	II,	2020	
160	x	240	cm	
Tinta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	38.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Pintura	Solar	III,	2020	
160	x	240	cm	
Tinta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	39.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Pintura	Solar	IV,	2020	
160	x	240	cm	
Tinta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	40.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Pintura	Solar	V,	2020	
160	x	240	cm	
Tinta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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Imagem	41.	

Mariana	Esteves	Pereira,	Pintura	Solar	VI,	2020	
160	x	240	cm	
Tinta	acrílica	e	gesso	s/algodão
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