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RESUMO O presente relatório de projeto expõe os resultados 
da investigação que serviram de base à realização dos 
exercícios plásticos que apresentamos no catálogo 
(Anexo 1). 

Pretendemos resgatar a figura do ator do contexto teatral 
e legitimá-la na criação e produção plástica. É nossa 
pretensão estimular a análise sobre o processo criativo 
e legitimar o seu resultado como obra de arte. Pensar a 
figura do ator e suas diatribes, como intérprete e signo, 
que se plasma nas artes plásticas. 

A permuta entre teatro e pintura proporciona a constru-
ção de uma importante ponte de questionamento entre 
linguagens, a contaminação dos processos, métodos e 
construção de objetos artísticos diferenciados permi-
tindo abrir caminho para múltiplas interpretações.



ABSTRACT This project report presents the results of research that 
served as the basis for making plastics exercises presen-
ted in the catalog (Annex 1). 

We plan to rescue the figure of the actor’s theatrical 
context and legitimize it in creating and plastic pro-
duction. It is our intention to stimulate the discussion 
about the creative process and legitimize its outcome 
as artwork. Think the figure of the actor and his diatri-
bes, as an interpreter and sign, which is embodied in 
the fine arts. 

The exchange between theater and painting gives 
the building an important bridge between languages   
questioning, contamination of processes, methods and 
construction of different art objects lets make way for 
multiple interpretations.
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1
Introdução
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1.1 
Apresentação do tema

No apressado tempo em que vivemos é tarefa cada vez mais árdua entender 
o elemento diferenciador do artista, tanto nas inquietações, nos objetivos traçados, bem 
como no processo criativo. Para se conseguir isso, urge compreender o que é identitário. 
Os cruzamentos disciplinares permitem singularizar a obra, mas também complexificam 
as explanações e o entendimento das fontes perscrutadas. Dificuldades com que nos 
deparámos para definir e apurar o centro temático do autor. Contudo, iremos procurar 
investigar esse trabalho de forma sintética, clarificadora e, tanto quanto possível, apelativa.

“Assim, a história, também a da pintura, inscreve-se e escreve-se em 
função de realidades, de desejos, de interpretações, de especulações, 
de vazios, de silêncios, de revelações... Uma história nunca é completa, 
nem imparcial.”

(Ferreira, 2009: 12)

“O actor acende a boca. Depois os cabelos.
Finge as suas caras nas poças interiores.
O actor pôe e tira a cabeça 
de búfalo.
De veado.
De rinoceronte.
Põe flores nos cornos.
Ninguém ama tão desalmadamente 
como o actor.”    

(Helder,  1996: 103)
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Mesmo sabendo que nunca poderemos ter a história completa, este projeto 
visa entender a figura do ator como motivação para o nosso trabalho. Em 2014, comple-
tam-se vinte e cinco anos de experiência profissional no universo das artes cénicas, o que 
podia, de certa forma, ser negligenciado. Bom, poder podia, mas dava pena recusar um 
manancial de experiências em que alicerçamos a nossa prática como ator e, perder-se-
-iam muitas das interdependências e conexões que existem com as artes plásticas, motivo 
pelo qual este assunto nos merece particular atenção.  

Depois de reflexão aturada sobre o tema a trabalhar tornou-se quase óbvio 
que tratar-se-ia de uma permuta entre as artes cénicas e as artes plásticas, entre teatro 
e pintura. Este intercâmbio não traz em si grande novidade, são muitos os artistas que 
unem cumplicidades entre diferentes áreas, seja do ponto de vista formal, seja de um 
ponto de vista conceptual. Porventura, o único aspeto que representará alguma singu-
laridade será o facto de continuarmos atualmente, ainda, em atividade. Por isso, o nosso 
olhar não é o de um espetador que da parte de fora contempla a obra, que na penumbra 
da plateia, digamos assim, assiste ao espetáculo. No nosso caso, o olhar ainda que fragmen-
tário, como poderemos constatar no desenvolvimento, é um olhar “dentro”, de dentro do 
teatro, de dentro do palco, de dentro da experiência, bem no centro do panótico.

No essencial, a relevância desta investigação situa-se no questionamento do 
modo como de forma sistemática e processual se chega a determinado resultado ou produto. 
E de que modo é que a pintura, envolta ou circunscrita pela temática das artes cénicas, do 
teatro em particular, com o enfoque no ator, nos dá resposta a uma problemática. 
A de uma arte assente na ideia do movimento para outra supostamente caracterizada 
pela dimensão da imobilidade. 

Foi destemido e estimulante o permanente questionamento, sempre na 
incerteza do resultado. Aliás, análogo ao papel do ator que no exato momento em que 
pisa o palco e concentrado na vertigem da função nunca sabe o que poderá suceder, pois 
como diz o poeta, ninguém ama tão desalmadamente como o ator.   

1.2 
Objetivos da investigação

Definimos um conjunto de objetivos que nortearam esta investigação, 
como se de uma candeia acesa se tratasse e, levá-la-emos bem na nossa frente desbra-
vando o escuro contemporâneo, como sugere Agamben (2009: 62)  “contemporâneo é 
aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o 
escuro”. Inicialmente, outros artistas e as suas obras foram importantes motores de 
busca utilizados neste trabalho (e alguns serão sempre), para além do estudo empenhado, 
imprescindível, radicado na prática da pintura. Procurámos, em particular, entender 
o que resultaria da figura do ator. A obra de Pablo Picasso [fig. 1] é excelente como ponto 
de partida e base para o nosso trabalho. Apresenta-nos vários elementos a destacar: o 
ator recortado na figura esguia, rematada por um gesto histriónico esboço de teatralidade; 
ao fundo, supostamente, uma parte de cenografia iluminada; e, do lado direito em 
baixo, a caixa do ponto, de onde saem duas mãos que seguram o guião de uma peça. 

“O mundo enrolava-se sobre si mesmo: a terra 
repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas 
e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos 
que serviam ao homem. A pintura imitava o espaço. 
E a representação - fosse ela festa ou saber - se dava 
como repetição: teatro da vida ou espelho do mundo, 
tal era o título de toda a linguagem, a sua maneira
 de anunciar-se e de formular seu direito de falar.”     

(Foucault, 1999: 23)
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Para lá do trabalho de Picasso, entenda-se a figura do ator como veiculo de um processo, 
podendo estar inserido num âmbito teatral, ou seja, entenda-se a figura do ator enquanto 
mediador de um gesto, mediador de um texto, mediador de uma memória. Em suma, 
o ator contextualizado num objetivo que se procurará inventariar e reconhecer como 
matéria prima passível de tornar pictórico.

Barbosa (1982), à laia de provocação, apresenta-nos um ponto de vista muito 
particular em relação à pergunta que prevalecerá como objetivo maior de  toda esta 
exposição: o que é, então, o ator?

“Além disso, todas estas artes requerem a utilização de um elemento 
humano característico, o actor, que se exprime num complexo signifi-
cante gesto-voz. Que é, então, o actor? O actor não é apenas o homem 
tomado como signo, porque a pintura ou a escultura também utilizam 
o homem na sua imagem ou no seu volume, mas não utilizam o actor. 
O actor é o homem feito personagem, que se movimenta numa acção 
dramática dentro de um espaço e de um tempo fictício.”

(Barbosa, 1982 apud. Nédoncelle, 1963: 49)

Da dimensão teatral o ator terá a justa posição dentro de uma ação dramática 
durante o desenvolvimento de cada obra, bem como, vigorará num tempo fictício inserido 
numa determinada narrativa. Queremos que o ator seja signo ocupando um lugar de 
plasticidade com um determinado significado, mas que também seja a perceção de todo 
um processo. Chegou, portanto, a hora do ator passar a ser utilizado não só como a 
imagem do homem pela pintura, mas também como intérprete e personagem com toda 
a propriedade, singularizando a dimensão concetual da presente proposta.

Por outro lado, é importante ter a consciência da pintura e do quadro 
enquanto palco. O quadro organiza-se como lugar onde se relacionam as matérias 
da pintura e, como é óbvio, o próprio ato de pintar, mas também estarão presentes a 
noção do tempo e do espaço, podendo ser ainda interior ou exterior. Enaltecemos a 
importância da figura do ator, do lugar, de uma representação que ocupa um espaço 
e que passa a ser o próprio acontecimento.

figura 1. Pablo Picasso, O Actor, 

óleo sobre tela, 196 cm x 115 cm, 1904, 

MoMA - Museum of Modern Art.
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“O quadro parece então dizer, como Shakespeare, que de facto o mundo 
é um palco onde todo os homens são actores. Ou então, que o quadro é 
um palco onde cada personagem é como um actor e, enquanto tal, tem 
um destinatário: o espectador-real que é, por sua vez, actor desse lugar 
de contemplação que o próprio quadro lhe atribui, ao determiná-lo 
enquanto sujeito ou súbdito de uma representação.”

(Almeida, 1996: 89)

Ao longo deste processo trabalhámos a dicotomia entre ator e pintor. 
Procurámos compreender a conceção plástica fazendo a permanente analogia com as artes 
performativas. Reconhecemos verosimilhanças e idiossincrasias em que a reflexão-ação 
foi fundamental como metodologia para os resultados produzidos. E se iniciámos este 
trabalho com um diálogo, esperamos acabá-lo com um monólogo. Mas monólogo apenas, 
em que duas linguagens falam a uma só voz.
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2
Principais influências
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2.1 
O artista plástico no panótico

Ao recorrermos a Jeremy Bentham (1748-1832) como o criador do panótico 
também temos de falar de Michel Foucault (1926-1984). Foi quando estudava as origens 
da medicina clínica e a arquitetura hospitalar da segunda metade do séc. XVIII que 
Foucault descobriu o panótico do jurista e filósofo inglês e, em 1975, conceptualiza a sua 
própria visão social em Vigiar e Punir. Na época de Bentham a arquitetura começara a 
espacializar-se e a articular-se com os problemas da população, nomeadamente da saúde 
e do urbanismo. Os médicos tiveram nisso uma participação social considerável, desem-
penhando um papel de organizadores do espaço e juntamente com os militares, 
foram os primeiros administradores do espaço comunitário. Segundo Foucault (1999: 167) 
“o panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças a seus mecanismos 
de observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos 
homens”. No entanto, o panótico de Foucault não ambicionava ter um papel de poder 
ou de organizar esse mesmo poder, interessava-lhe, isso sim, aumentar o nível da moral 
pública, espalhar a instrução e desenvolver a economia.

Em 2001, quando a cidade do Porto cumpriu o desígnio de ser Capital Europeia 
da Cultura, onde tivemos a privilégio de participar como ator, em particular no evento 
Elogio da Loucura, sob a alçada das áreas de pensamento, ciência, literatura e projetos 
transversais, comissariado por Paulo Cunha e Silva (2001), lia-se o seguinte na introdução 
ao programa: “Nos hospitais psiquiátricos e nas prisões existia antigamente, uma estrutura, 

“Há duas maneiras de ultrapassar a figuração (ou seja, 
ao mesmo tempo o ilustrativo e o narrativo): ou em 
direcção à forma abstracta ou em direcção à Figura. 
Cézanne deu um nome simples a esta via da Figura: 
a sensação. A Figura é a forma sensível na sua relação 
com a sensação; age de modo imediato sobre o sistema 
nervoso, que é carne. Inversamente, a Forma abstracta 
dirige-se ao cérebro, age por intermédio do cérebro, mais 
aproximado ao osso.”

(Deleuze, 2011: 79)

figura 2. Vista exterior (cima) e 

interior (baixo) do panótico do 

Centro Hospitalar Conde Ferreira, 

Porto.
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circunscrever a temática e a aparente conotação negativa. Deslocalizámos o ator do palco 
para o panótico, sendo este o novo praticável do desenvolvimento plástico. Em bom rigor, 
se quisermos, apenas mudámos de palco, sendo que o novo sugere características perma-
nentes de circularidade.

Pode pensar-se que com esta matriz o ator fica um pouco manietado. 
O panótico parecerá metaforicamente uma camisa de forças. Não é esse o nosso sentido. 
O panótico, muito embora refém da sua história e da sua funcionalidade, ajusta-se a uma 
nova competência. Permite uma calibragem do ator em celas ou planos diferenciados. 
Por exemplo, o plano das imagens de emoções; falamos do registo interpretativo, isto 
é, investigamos a perspetiva do ator enquanto intérprete de comédia, tragédia, drama. 

Outro exemplo, observamos e questionamos o plano das imagens do corpo; 
falamos da caracterização do personagem, ou seja, o ator tanto poderá interpretar um 
conde, como um padre ou um mendigo. Um último exemplo, a materialidade dos objetos. 
A reflexão sobre o plano cenográfico e seus elementos primordiais; o ferro, a madeira, 
o linóleo, o papel, etc.. Um manancial de planos ou celas como o espaço da experiência 
ou do ensaio para sitiar e catalogar. 

Em suma, o ator ocupa o centro do panótico, observa todas as celas e é 
observado. É um observador participante. De realçar ainda, que muito embora haja um 
aparente desmembramento da função do ator e do contexto do espetáculo em múltiplas 
celas, continua a existir um só olhar - o do artista plástico. 

que Foucault (1999) descreve em Vigiar e Punir como sendo uma torre de vigilância que 
limitava os doentes mentais e os presos de circularem livremente. Portanto, o panóptico 
era o espaço da vigilância”. (Silva, 2001: 133)

Também para nós faz sentido uma reflexão sobre a história dos poderes 
daquilo que representa a vida do ator, seja na relação com o texto, seja na relação com a 
personagem ou com os diferentes elementos que são parte constituinte do espetáculo, 
nomeadamente, a cenografia, os adereços ou a luz, só para dar alguns exemplos. Estudá-
mos a figura do ator na senda do pictórico inserida no seu habitat natural, podendo esse 
espaço ser entendido como a sala de ensaio, o camarim ou o palco propriamente dito. 
Não queremos, de forma alguma, que a figura do ator apenas ganhe relevo quanto vestido 
ou investido da tarefa de cumprir a função de uma personagem, ou quando pisa o palco 
em dia de ato performativo. Queremos acreditar que o ator estará sempre na posse daquilo 
que a dimensão do artista provoca, a aura. Pois, como refere Benjamin (1892-1940) “havia 
uma aura à sua volta, um meio que ao impor-se lhes conferia ao olhar profundidade e 
segurança.” (Benjamin, 1992: 124)

Brites (2007) refere que Foucault (1999) irá considerar a invenção do panótico 
como um acontecimento na história do espírito humano, uma espécie de ovo de Colombo 
na ordem da política. Aquilo que médicos, militares e educadores procuravam, o criador 
do panótico ofereceu-lhes um poder supostamente totalitário, a um custo irrisório, e por 
conseguinte, sem necessidade de exercer qualquer tipo de violência física. Apenas um 
olhar bastaria. 

Não está no propósito deste trabalho avalizar o saldo e desenvolvimento 
da história da humanidade perante a dita invenção. Somente subtraímos à história um 
fragmento que nos permite creditar a nossa investigação. O olhar é o que nos interessa. 
É esse olhar que nos vai permitir não vigiar e punir, implícito numa boa parte da leitura de 
Foucault, mas sim observar e, neste caso a observação não deverá ter nenhuma conotação 
negativa e muito menos censória, refletir, com todo o estímulo que a reflexão propõe em 
termos de crítica.

Certamente que o nosso panótico conceptual, não tendo doentes mentais 
nem prisioneiros, terá apenas o ator lá dentro, e se quisermos, teremos em potência o 
intérprete ficcional destes dois estados bem como o de muitos outros. O nosso panótico 
continuará a ser um espaço sob vigilância, onde teremos o ator distribuído e descons-
truído pelas diferentes celas de forma fragmentária. Assumindo a estética fragmentária 
de Benjamin (1992) naquilo que representa a descontinuidade e a égide do inacabado, 
mesmo assim forçando o olhar para que se alcance uma visão geral. A circulação não 
livre e o aprisionamento do ator no panótico, é mera barreira simbólica, pois permite-nos 

figura 3.  
Planta de panótico (tipo).



3332

2.2
Relação entre ator e personagem

Recorremos muitas vezes à memória do trabalho efetivo e afetivo com deter-
minada personagem para um melhor entendimento deste item. É impossível esquecermos 
a importância marcante que teve o nosso desempenho de Vladimir, personagem que com 
Estragon faz a dupla essencial de À Espera de Godot de Samuel Beckett (1906-1989) [fig. 4]. 
Dirigido pelo encenador Júlio Castronuovo (1932-2013), infelizmente falecido em Dezem-
bro do ano transato. Segundo relato de Castronuovo, que privou com Beckett, este terá 
caracterizado a peça “como um western diabólico”. A genialidade dramatúrgica e minima-
lista, privilegiando uma visão pessimista do humano transporta Beckett para a fronteira 
entre modernidade e pós-modernidade. Por isso, “o teatro do absurdo” assim apelidado 
por Martin Esslin (1918-2002), era caracterizado por uma visão irracional, disparatada 
mesmo em relação à realidade, permitindo fulgurantes prestações por parte dos atores.

Como se verá, existem ligações quase diretas na conceção do objeto plástico 
com o referencial beckettiano. No entanto, convém ressalvar que ainda não aprofundámos 
a reflexão sobre a função do ator enquanto personagem que serve uma pintura gestual 
ou uma performance. Nem nos debruçámos a fundo sobre o trabalho da criação de um 
personagem de forma a solidificar uma hegemonia da pintura figurativa. Abrir-se-ia, é 
certo, um conjunto de possibilidades e isso ficará para os anos vindouros. A nossa análise 
passa por entender o ator como ferramenta ou instrumento, almejamos que esse seja o 
núcleo do nosso trabalho, ou seja, como traduzir o ator enquanto interprete e o seu 
processo criativo em obra plástica.

As palavras de Walter Benjamin (1992) contribuem para demarcar o tipo 
de ator sobre o qual queremos refletir e fundamentar: “Não há dúvida de que no teatro 
o desempenho artístico do ator é apresentado ao público pela sua própria pessoa; 
pelo contrário, o desempenho artístico do ator de cinema é apresentado ao público por 
um equipamento, o que tem dois tipos de consequências. Não se espera do equipamento 
que transmite ao público a atuação do ator de cinema, que respeite essa atuação na sua 
totalidade”. (Benjamin, 1992: 90) 

“Os senhores actores à cena, para a apresentação 
das suas personagens”.

(Pirandello, 1994: 42)

figura 4. Os atores Fernando Moreira 

e Gonçalo Pimentel. Seiva Trupe, 1998.
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Não nos interessa a imagem do ator em pose virtuosa, nem a figura do mesmo com centelha 
de virtuosismo. Porventura a desconstrução e reflexão dessa pose estereotipada seja fun-
damental para a nossa investigação. Nos últimos três anos iniciámos essa desmontagem, 
ou seja, durante os três últimos anos fizemos um registo fotográfico ou videográfico 
de colegas atores deitados no linóleo do palco. Criámos um arquivo base de atores. 
Apenas lhes era sugerido que se deitassem no palco numa posição que não demonstrasse 
qualquer tipo de composição histriónica. Desejávamos uma pose que não tivesse um 
antes nem um depois, desejávamos que fosse o ator-pessoa, sem querer o ator-per-
sonagem. Achámos  necessário refrear o ímpeto para a caracterização e consequente defi-
nição da personagem, guardaremos para outra altura. Observámos o ator como artista da 
sua própria narrativa. Benjamin completa: “O ator que representa no palco, identifica-se 
frequentemente com um papel. Ao ator de cinema esta possibilidade é frequentemente 
recusada”. (Benjamin, 1992: 93)

Interpretamos Benjamin como fizemos com Deleuze, de forma dialética: 
por um lado acreditamos na necessidade de ilustrar a figura, de forma a fazê-la reportar a 
um contexto teatral para que obra plástica seja imediatamente reconhecida. Poderemos 
até recolher uma referência de texto teatral teórico ou de um texto dramático. Convocamos 
uma foto de uma personagem com atitude histriónica quiçá quase barroca, ou um adereço 
significativo e marcante, como é o caso do chapéu de coco, ou a definição pungente de 
um lugar ou não-lugar através de uma cenografia. Algum histórico de caracter teatral 
deverá ter, alguma sensação deverá possuir. A sensação de proporcionarmos algo que se 
sugere ou insinua, no fundo, propiciar uma ambiguidade sem precedentes. Daí que cada 
quadro, cada figura, cada série, cada cela deverá projetar uma multiplicidade de sensações. 
Por outro lado, e aliada à conceção de Lyotard (1924-1998), procurámos provocar 
sensações diversas do figural numa lógica interna de representação criativa, a experi-
mentação como modo privilegiado da ação criativa.

“Mas o ponto importante, sobre o qual o vosso autor e eu temos opiniões 
completamente opostas, é as qualidades primeiras de um grande actor. 
Eu exijo que tenham grande capacidade de julgamento; preciso que 
esse homem seja um espectador frio e tranquilo; exijo, por conseguinte, 
penetração e nenhuma sensibilidade.”

(Diderot, 1993: 23)

Também os significativos contributos de Denis Diderot (1713-1784) para a definição da 
criação da interpretação do ator e todos os atos à sua volta são, na atualidade, motivo 
de grande controvérsia. Paradoxo sobre o Actor, obra sobre a qual Diderot trabalhou toda 
a vida, gera ainda hoje acesas discussões entre fazedores de teatro, motivando fervorosos 
colóquios académicos onde a obra é debatida e dissecada. No entanto, todos estão de acordo 
que tais ditirambos só são possíveis perante o elevado grau de questionamento que 
propicia. Aliás o paradoxo está sempre presente pelo confronto permanente entre a 
linguagem teatral e aquela que queremos materializar a linguagem plástica. 

Veja-se as qualidades exigidas a um ator, as mesmas que serão exigidas ao 
artista plástico: a sensatez de um juízo crítico e o distanciamento, ainda não Brechtiano 
de que falaremos mais à frente, relativamente ao olhar, isento e sereno. Todavia, esta 
falta de sensibilidade referida por Diderot, a do artista que é sensível ao que se passa à 
sua volta, mas que não se deixa afetar enquanto observador pelo que observa, de modo 
a poder verdadeiramente imitar juntando ao que vê a imaginação e um gosto qualitativo. 
Cremos que a animosidade com que esta falta de sensibilidade foi recebida por parte dos 
atores, se deve porventura, à ambiguidade que a palavra “sensibilidade” continha na 
altura. Se esta falta de sensibilidade for entendida como ausência de emoção, a afirma-
ção de Diderot parecerá menos questionável. Pois parecerá, de facto aos olhos de todos, 
paradoxal que o ator possa repetir a emoção da personagem sem se emocionar, parece 
condição essencial para o ator que tem de passar, por vezes numa mesma cena, por estados 
bastante diferentes, senão mesmo antagónicos. Temos aqui excelente material para 
desenvolvimento futuro.

“É que no teatro e com aquilo a que chamamos sensibilidade, alma, 
entranhas, transmitem-se bem duas ou três tiradas e no resto falhamos; 
é que abraçar toda a amplitude de um grande papel (...) é obra de uma 
cabeça fria, de um julgamento profundo, de um gosto requintado, de 
um estudo cansativo, de uma longa experiência e de uma tenacidade 
de memória pouco vulgar (...).”

(Diderot, 1993: 89)

Ao artista plástico exige-se a capacidade de julgar com o devido distancia-
mento. A reflexão também é um estudo cansativo para que o julgamento produza, como 
resultado final, arte.
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2.3
Representações

Para compreendermos as influências que irão moldar o trabalho do artista 
plástico, procuremos questionar o percurso do ator no contexto teatral e das suas múl-
tiplas experiências (neste caso o do autor). Vejamos a dimensão do ator de teatro como 
problema, pois é aquela que nos interessa aportar. 

Na realidade do ator, abordam-se diferentes textos dramatúrgicos e com isso 
diferentes estilos de representação, que vão por exemplo, desde o realismo fantástico ao 
expressionismo alemão. E tal como nas artes plásticas estudam-se as obras à luz do legado 
histórico e do contexto social. Mas a diversidade e a aparente falta de unidade de um 
estilo de representação pelo ator acontece precisamente aqui. Já aconteceu connosco, e 
vamos dar um exemplo em concreto, ao acabarmos uma temporada com a peça Hamlet, 
de William Shakespeare (1564-1616), onde nesse espetáculo pontificava um registo 
eloquente e clássico da tragédia, onde despontava a genialidade da verve do maior autor 
teatral de todos os tempos [fig. 5]. E pouco tempo depois, começarmos a ensaiar A Força 
do Hábito de Thomas Bernhard (1931-1989) [fig. 6], um dos mais importantes escritores da 
segunda metade do século XX, com um registo interpretativo circunspecto e intimista, 
quase antagónico em relação a Shakespeare. Mediada ainda por uma interpretação do ence-
nador que à sua laia, tomará um ponto de vista sobre a obra. Logo, esta manifesta falta 
de coerência de registo interpretativo é a razão mais forte para tão aparente dislate de 
conteúdos e influências. Mais, pretende-se que o ator enquanto corpo, voz e imaginação 
esteja disponível como ser comunicante para a diversidade e versatilidade interpretativa.

“Porque o talento é transformação.
O actor transforma a própria acção
da transformação.
Solidifica-se. Gaseifica-se. Complica-se.
O actor cresce no seu acto.
Faz crescer o acto.
O actor actifica-se.”

(Helder, 1996: 104)

figura 5 [ cima ] . Os atores Ivo Alexandre, 

João Reis e Fernando Moreira. Teatro 

Nacional São João/Ensemble - Sociedade 

de Atores/Teatro Viriato, 2002. 

figura 6  [ págs. 40 - 41 ] . 
Os atores Margarida Machado, Luís Matta, 

Ângela Marques e Fernando Moreira. 

Teatro Experimental do Porto, 1994.  
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2.3.1
Imagens e texto  |  João Penalva

Descrevamos, para além da experiência do autor, um conjunto de artistas 
plásticos com contribuições muito significativas para a edificação deste projeto. 
Comecemos por João Penalva (1949). Depois de um percurso substancial como ator e bai-
larino, Penalva relativiza as suas relação com os palcos, que tinha pisado com companhias 
como a de Pina Bausch (1940-2009) ou de Gehard Bohner (1936-1992), para se dedicar a 
partir de 1976 às artes plásticas. Penalva assimila a noção de dispositivo tal e qual como 
Agamben (1942) propõe, isto é, dispositivo passa a ser “qualquer coisa que tenha de algum 
modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, intercetar, modelar, controlar e 
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e discursos dos seres viventes”. (Agamben 
2009: 12) A assimilação que intercetámos na relação com as marcas autorais de Penalva 
foi a fértil simbiose entre imagem e palavra [fig.7].

Penalva valoriza a criação da imagem como o que de mais belo o ser 
humano trouxe ao mundo. “Retiro uma infinidade de consequências da ideia de que sem 
as imagens somos meros joguetes de forças que por todo o lado irrompem, dobrando 
tudo à sua passagem.” (Penalva, 2011:01) A importância vital de nos ligarmos ao mundo 
através da imagens. No fundo, significa uma escapatória para a própria arte. Por outro 
lado, refere que na experiência do ser humano está a linguagem. Segundo Penalva, a palavra 
talvez seja a sua maior expressão, tal como a imagem acaba por ser um meio para atingir 
uma aspiração a eternidade. No entanto, a palavra sempre esteve mais ligada à literatura, e 
também ao teatro, do que às artes plásticas, apesar de algumas alusões e contaminações. 
O artista cria um diálogo entre imagem e palavra, e esta comunicação estabelece uma 
totalidade, isto é, não as vemos como partes separáveis, mas sim a perceção de uma 
soma. Daí que, muitas vezes, é mencionado o facto de que na obra de Penalva as imagens 
lêem-se e as palavras são contempladas.

O texto fazendo parte da obra, aparece por vezes com um caracter mundano e 
moralista, menciona Penalva. Por exemplo, na sua obra Quando chegava o sábado a palavra 
domina, e por isso há um texto inscrito que nos conta uma história de criança, provavel-
mente uma história autobiográfica: “aprendi então como se sente um minuto sem ter de 
contar até sessenta, e foi coisa que ficou comigo para o resto da vida.” (Penalva, 2011:01)  
As palavras acabam por ser desconcertantes pela imagem que produzem. Penalva, como 
intérprete que foi, reconhece perfeitamente o território que medeia o produzir e o fruir. 
Por vezes, recorre à ilustração de um texto através de objetos vulgares do quotidiano, 
quase irrelevantes. Supostamente esta irrelevância transporta-nos para a reflexão de 

figura 7. 
João Penalva, O uso da vírgula, 2002.
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questões sociais e culturais: “Todos os dias passo por homens e mulheres deitados na 
rua. Não sei se estão doentes ou a dormir ou com dores ou bêbedos ou mortos. Não sei 
porque não paro.” (Penalva, 2011:01)

No magazine Arte Capital, Maria Beatriz Marquilhas (2011) sintetiza o olhar 
deste ex-ator e ex-bailarino: “Ler e olhar são, fundamentalmente, as ações que as obras de 
João Penalva nos demandam, numa interpretação cuja complexidade se encontra no seu 
carácter misto e dúbio. Por vezes o texto contradiz a imagem, por vezes a imagem contradiz o 
texto, por vezes complementam-se harmoniosamente. No entanto, os dois elementos inau-
guram sempre um ato de diálogo entre eles, para que depois haja espaço para o espec-
tador comunicar com a obra”. (Marquilhas, 2011: eum)  No essencial, desejamos o mesmo 
que Penalva uma transformação feita através do diálogo imaginativo partilhado com o 
espetador, ou não tivéssemos isso no nosso adn. Mas se porventura Penalva, vindo das 
artes do espetáculo investe toda a sua lógica artística na dimensão plástica, já Yves Klein 
(1928-1962), referência incontornável deste trabalho, acaba por não dispensar a exposição 
mediática nem a visão performativa da sua arte. 

2.3.2
Le monde comme um tableau  ·  Yves Klein

Klein é sem dúvida um dos mais estimulantes artistas do século XX e uma 
influência forte no discurso que aqui se procura tipificar. Os happenings de Klein foram e serão 
sempre um incentivo significativo para a reflexão da dimensão que pretendemos adotar. 
António Quadros Ferreira, em Depois de 1950, refere que “Em Yves Klein observamos a 
necessidade de tudo reinventar, e a necessidade da experiência diversa e imediata. 
Com efeito, em Klein persiste a liberdade de pensar tudo - de (re)pensar a partir de um 
grau zero.” (Ferreira, 2009: 81) De certo modo, é este pôr tudo em causa que nos fascina, 
condicionando ou subordinando o pensar ao fazer, ou o fazer ao pensar. Não podemos 
ficar indiferentes à narração na primeira pessoa dos registos documentais de Klein nem 
à importância do seu carisma. É talvez por isso mesmo que nos lembre a aparente rele-
vância do papel do pintor e não tanto o papel da pintura. Da mesma forma, também nós 
damos mais relevo à função do ator em detrimento do próprio teatro. Todavia, as águas 
não se podem separar e Klein reforça permanentemente a demonstração da máxima de 
que obra e vida não vivem dissociadas.

A importância do corpo humano nas suas poéticas performances ganham 
um valor particular. O radical suporte, o modelo ao ser assumido como “pincel humano”. 
Ao que parece, Klein decifra esta abordagem performativa numa viagem que fez ao Japão 
por causa do Judo, de que era admirador e praticante. Escolheu corpos femininos e faz 
a encenação desses mesmos corpos pintados de azul sobre um suporte branco, criando 
um efeito surpreendente, confundindo o próprio espetador, na definição de que o que 
está a ver é pintura ou instalação, entrementes, é sempre o corpo o elemento mediador. 
O registo em vídeo de todas as ações durante o processo suscita uma inevitável noção de 
espetáculo. A criação do IKB (Internacional Klein Blue) patenteado a 19 de Maio de 1960, 
ou o seu casamento aparentemente como um ato performativo, dá-lhe uma consciência 
muito clara da obra que produzia. 

Klein esclarecia que a feitura de quadros não era central na sua arte, daí 
provar com a máxima le monde comme um tableau uma dimensão conceptual completa-
mente nova. A sua exposição “Corpo, cor e imaterialidade” revelou-se como um olhar 
altamente contemporâneo onde tinha cabimento a arte conceptual e a performance. 
Era curioso o corpo nu aparecer tanto na pintura como objeto e como meio, bem como 
na instalação que alberga o corpo. Como não podia deixar de ser, e até o coração o trair, 
Klein buscava um lugar na história da arte. E a verdade, é que foi como intérprete, se não 
mesmo como protagonista do nouveau reálisme, que o conseguiu. 
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2.3.3
Para lá da cortina  ·  Francis Bacon

Lugar de destaque também conseguido por Francis Bacon (1909-1992) que 
após a segunda guerra mundial, com uma população mundial cansada dos horrores da 
guerra, apresenta a sua pintura numa dimensão provocatória, a visão do homem enquanto 
“pedaço de carne”. Bacon ganha relevo na prossecução deste trabalho pela importância 
dedicada à temática do corpo. Aliás, há uma obra em particular de Bacon, Study from the 
human body [fig.8], sobre a qual se propõe a seguinte análise:

 
“A cadência do movimento emana uma corporeidade poderosa e uma 
força quase insolente, ao mesmo tempo que toda a energia parece 
estranhamente contida e comprimida num conflito de forças opostas. 
A analogia com a estátua compromete, afinal, a fluidez e a mobilidade, 
pesando na integridade física da figura. O desaparecimento do corpo por 
detrás da cortina irá dissolver os seus traços, ficando apenas uma cicatriz 
infligida pela existência tornada aqui imagem”.

(Marcos, 2007: 86)

Para nós, não é redundante o facto dessa figura atravessar a cortina. Muito 
pelo contrário, conceptualiza e fundamenta a nossa pesquisa. Se atribuirmos à figura a 
responsabilidade de ser sujeito, de ser ator, a pintura de Bacon reveste-se de uma inusita-
da ambiguidade. O movimento da figura de corpo esbranquiçado atreve-se a deixar-nos 
na dúvida, avançará de forma destemida para o palco ou estará de regresso, depois da 
função, na direção do camarim? Na análise apurada de Marcos (2007) é um conflito de 
forças opostas. Sem dúvida, a razão fundamental do trabalho do ator - o conflito como 
centro nevrálgico para toda a indagação. “Exposição e fuga, sujeito em cena e fora de 
cena. Sem rosto. E tudo parece ficar suspenso. Tudo isso acontece aqui dentro da cor, 
numa extraordinária complexidade cromática, quase monocromática.” (Marcos, 2007: 
86) Importa também considerar, o objetivo máximo da figura, a sua universalidade. Mar-
cos refere este homem “sem rosto”, definido pelo vazio, define também a possibilidade de 
um preenchimento por qualquer ator que interprete o homem. Circunscrevemos, desta 
forma, um dos pilares da modernidade. 

Perante uma cortina que abrimos ou fechamos, ou a porta de uma das celas 
do panótico que o ator franqueia ficará sempre visível ao espetador a fusão de linguagens 
cénicas e plásticas. Procuramos interrogar o lirismo do ator enquanto experiência como 
condição humana essencial. E no caso da pintura, perguntamo-nos se a possibilidade da 

arte está na incerteza do que diz? Ou estará talvez na possibilidade de falar sem palavras? 
Ou na impossibilidade de ter alguma informação para transmitir? Questões que serão 
determinantes para que no fim do processo, no fim de todo o trabalho sobre o ator, este 
não seja mensurável por palavras nem tenha mensagem alguma a transmitir, assober-
bados pelo poder da imagem.

figura 8. 
Francis Bacon, Study from the human body, 

óleo sobre tela, 45 cm x 33 cm, 

1949.
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2.3.4
Jogo das figuras  ·  Juan Muñoz

Por último, entra em cena Juan Muñoz (1953-2001) considerado também  um 
dos maiores artistas das últimas décadas do século XX. Muñoz alcançou notoriedade na 
escultura protagonizando o movimento vanguardista do regresso à forma humana na 
arte. As figuras de Muñoz não são matéria da tradicional escultura clássica, são colocadas 
em ambientes arquitetónicos, sentadas em bancos ou colocadas em paredes a meia 
altura, saídas de um quadro de Velásquez (1599-1660), de um teatro ou de um circo. 
Vemos anões, bailarinas, chineses, corcundas, pontos do teatro – imóveis num determi-
nado momento, subentendendo uma história que ao espetador caberá conceber. Estas 
figuras apesar de naturalistas têm normalmente uma estatura inferior à dos humanos, 
quando observadas de perto, numa inusitada ilusão ótica, no entanto, aproximam-se da 
escala real quando observadas à distância. Muñoz desenvolveu o seu projeto artístico 
através de múltipla atividade artística: esculturas, instalações, desenhos, performances 
e peças sonoras (radiofónicas e de teatro), textos e ensaios. Muñoz traz uma poesia sem 
reservas à arte pós-minimal do seu tempo, entrelaçando a auto consciente indagação 
intelectual da arte conceptual com a experimentação aberta e a tactilidade material da 
arte povera. Com recurso a diferentes estratégias da narrativa literária, cultural e antro-
pológica, fruto como é obvio, de uma curiosidade sagaz, de um humor penetrante e de 
um espírito aberto e de uma grande perspicácia como moderno humanista.

Muñoz tinha uma grande admiração pela obra de Borges (1899-1986) e tal 
como Borges deleitava-se a misturar factos com ficção. Este procedimento não é de forma 
alguma despiciendo no relatório em desenvolvimento. A escultura de Muñoz tem tido 
sempre uma existência equívoca, na invocação dos espaços “intermédios” das suas pri-
meiras varandas, escadarias e entradas à evocação de um lugar sem lugar, Muñoz elabora 
figuras escultóricas com uma forte carga psicológica e colocadas defronte do espetador. 
Explora a relação tripartida entre a arquitetura, a escultura e o observador, e afirma:

“Ao longo da história da arte moderna, sempre que encontramos uma 
possível aproximação entre arquitectura e escultura, logo surge espon-
taneamente uma grande dificuldade em unir ambas as visões do espaço 
(...). Contudo, (...) entre todas as artes (...) a arquitectura e a escultura 
começam e acabam no interesse que nutrem pelo espaço. O espaço habita-
do, desabitado ou a ser habitado; mesmo o espaço como metáfora.”

(Muñoz, 2008:96)

As figuras mais antigas de Muñoz incluem acrobatas de madeira com 
membros articulados, pequenas bailarinas com guizos ou tesouras em vez de mãos e a 
parte inferior do corpo e as pernas fechadas em moldes bulbosos e hemisféricos e bonecos 
de ventríloquos ou manequins, todos implicados na necessidade de um “mestre” os mover 
e animar. Vai buscar ao cinema e ao teatro o poder narrativo do silêncio e joga com ele a 
um tempo como realidade e metáfora [fig.9]. A sua obra é descrita como dominada pelo 
silêncio, no entanto, o papel do som tem um importância capital, não só através da sua 
ausência palpável como pelo seu potencial, decorrente da empatia psicológica do espe-
tador ao tentar compreender os diálogos não verbais das personagens. Muñoz é fascinado 
pelo mito do ventriloquismo, isto é, o fascínio deriva da convicção de que a projeção da 
voz é feita graças a um poder extraordinário. No entanto, Muñoz dispensa o ventríloquo 
e desenvolve a versão humanoide do boneco, dotando-o dos meios literais da fala 
através de uma boca motorizada. Contudo, o boneco pronuncia um monólogo silencioso 
aos nossos ouvidos.

“Fiz uma cópia perfeita do boneco de um ventríloquo porque este é 
sempre um contador de histórias. Mas um boneco de ventríloquo sem o 
ventríloquo também se torna um contador de histórias. Está ali sentado 
à nossa espera para falar. Continua sem falar mas a sua identidade 
atribui-lhe alguma capacidade para contar uma história.” 

(Muñoz, 2008:98)

 
A propósito das bocas animadas por meios eletrónicos, e da pesquisa que 

desenvolveu para ultrapassar a ideia da imobilidade, Muñoz considera a imobilidade 
da escultura figurativa um constante enigma. Em contraposição, à representação do 
movimento. Diz que para um escultor, gesto e movimento são um desafio infinitamente 
fascinante. Procura nesse contexto encontrar o espaço para as suas esculturas. Os pavi-
mentos com padrões geométricos com que Juan Muñoz caracteriza alguns dos seus 
espaços aludem a jogos infantis, como andar às cavalitas, ou jogar à macaca, por exemplo. 
“Faço pavimentos ópticos porque me ajudam a aumentar a tensão íntima da figura. 
Criam um espaço psicológico para a figura que impregna a percepção do espectador”. 
(Muñoz, 2008:99)
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Nessa aparente acalmia que habita o palco, cada vez nos convencemos mais 
de que as palavras de Pirandello (1867-1936) e Beckett (1906-1989) fazem  todo o sentido 
ao desenvolverem parte significativa das suas obras sobre os momentos em que não 
acontece nada. As personagens de Muñoz têm autor, mas a verdade é que não têm peça. 
Ao entrarem no palco, na sala, no estúdio, na galeria, no museu, ficam congeladas num 
silêncio gestual, morre-se-lhes a sua história. Veja-se a obra The Prompter (o Ponto), 
emparedado pela caixa do ponto, congelado numa inércia sem significado, sem a mais 
pequena expressão comunicante, é nas palavras de Muñoz  um objeto “que perdeu a sua 
razão de ser” (Muñoz, 2008: 95). E quem conhece um pouco da história do teatro ou da 
experiência teatral sabe que o ponto é uma profissão que se encontra praticamente extinta. 

Com o galopar do tempo o ator ganhou autonomia em termos de individua-
lidade e em responsabilidade. Os longínquos anos 40, 50 e 60 de divas e galãs de primeira 
linha foram dessacralizados e, foi exigido o mesmo a todos os atores, no fundo, a todos 
os artistas: competência e domínio em todas as suas ações. Daí que o ator tenha sido 
convocado a ser autónomo, sem ajudas, sem bengalas, que facilitassem o seu trabalho. 
Concluindo, foi com nostalgia que observámos o ofício do ponto na realidade teatral ser 
totalmente abolido. No entanto, o solitário ponto de Juan Muñoz continuará imóvel, 
cumprindo a sua função impossível de pontar o ator quando lhe falta a memória.

2.4
Plasticidade teatral

Apresentámos alguns dos autores cujo interesse organizámos sem um juízo 
de valor. Apresentamos seguidamente “o fundo parado do quadrado”, que é como, na 
nossa ótica, Gastão Cruz (1941) sugere o palco. 

Visualizemos o palco revestido por uma camada de linóleo industrial preto. 
O preto permite a subtração e aglutinação do desenho de luz teatral [fig. 10]. Certamente, o 
suporte perfeito para atores, bailarinos, para a cenografia, para a luz, sendo a sua própria 
configuração como já mencionámos como um quadrado ou retângulo. Logo, sentimos 
a necessidade de nos apropriarmos deste material e trabalhá-lo com as novas matérias 
plásticas, na busca de uma nova plasticidade. O linóleo como suporte tornou-se um 
elemento muito relevante do nosso trabalho. Levantámos um conjunto de questões que 
não são inocentes: será que um suporte novo implicaria uma nova forma de pensar? 
Que estratégia poderia ou deveria ter o projeto com o novo suporte? 

“Esplendor e resplendor 
Aureolado 
pelo silêncio ideal o actor o rosto lança 
na direcção do escuro
flanqueado 
pelas sombras da balança 

A solidão refaz de cada lado 
o enigma do corpo 
que balança 
sobre o fundo parado do quadrado 
o espectro da esperança”

(Cruz, 2009: 200)

figura 9 [ pág. 50-51 ] .  Juan Muñoz, 

The prompter, linóleo sobre estrutura metálica, 

papel machê, caixa de ponto de madeira e tambor 

em bronze, dimensões variáveis, 1988. 
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Cometemos desacertos no processo, quando simplesmente pintávamos o 
linóleo como sempre pintámos a tela. Contudo, quando demos conta que aquilo que 
havíamos feito era unicamente uma migração de um suporte para outro, se para com a 
tela tínhamos um determinado programa de trabalho, com o linóleo o comportamento 
na forma de fazer era precisamente o mesmo, concluímos rapidamente que o procedi-
mento estava incorreto e havia que reformular-se a estratégia [fig.11].

No início do projeto, em todos os locais onde realizámos espetáculo, fizemos 
sempre um registo fotográfico de outros atores num momento concreto, regra geral, 
antes ou depois do espetáculo, nunca durante. Registámos o período de preparação, o 
aquecimento do ator, ou no fim do espetáculo depois de cumprida a missão, até o espaço 
do camarim. O momento do espetáculo propriamente dito no presente relatório não é 
relevante. Curiosidade a ter em conta, é que o palco também ia mudando de configu-
ração, ou seja, o linóleo preto predominava, mas também havia linóleo cinzento ou de 
cor, havia também madeira à cor natural ou envernizada, também madeira pintada de 
preto, alcatifa cenografada, além da cor que cada um destes suportes ia ganhando com 
o desenho de luz. Enfim, o palco era preparado conforme as exigências do espetáculo. 
“Conforme as exigências do espetáculo”, esta noção acabou por ser decisiva para a apro-
priação do conceito do panótico e a necessidade de catalogar.

Mas recordemos que na altura, não dávamos a mínima importância a esse 
facto, a nossa atenção era dedicada ao ator e só ao ator - à sua figura, ao seu desenho, ao 
contorno significante que proporcionava - era isso que nos interessava. Só mais tarde é 
que compreendemos a errância de tal olhar e o descuido implícito. Passámos a observar 
a envolvente da figura subtraindo-a. Compreendemos de forma absolutamente natural 
que se tratava de um suporte essencial para o projeto. Não só por albergar o sentido do 
espaço e memória do espaço onde o teatro acontece, ainda assim era mais do que isso, 
representava uma camada de técnica, mas também uma camada vivencial que daria 
espessura e unicidade a tudo. A escolha do linóleo implicava e implicou, seguramente, 
uma nova forma de reflexão no reconhecimento da plasticidade teatral.

O linóleo foi cúmplice silencioso do nosso crescimento como artista das 
artes cénicas. Foi e é a testemunha ocular do imenso suor que o ator destila para a criação 
e ensaio da obra teatral. Temos trabalhado com linóleo que requisitámos à realidade teatral 
e por isso como suporte permite uma inúmera quantidade de dados da arqueologia do 
linóleo que achámos por bem preservar. A marca do peso de um móvel cenográfico, 
o vestígio riscado da sola de borracha de uma bota, uma beata que se apagou e queimou o 
linóleo, enfim um incontável lastro. O linóleo que nos interessa tem memória. Até porque 
quando intervimos num linóleo que é novo rapidamente construímos as suas marcas 
de forma a identificá-lo com uma estória e fazer com que tenha a sua própria história. 

figura 10 [ cima ]. Os atores Carlos Costa 

(à esquerda) e Xico Alves (à direita),

registo fotográfico em contexto de ensaio, 

2011. 

figura 11 [ pág. 54 ].   
Carlos (à esquerda), óleo sobre tela, 

100 cm x 100 cm, 2012 e Xico ( à direita), 

óleo sobre tela, 150 cm x 100 cm, 2011.
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Fizemos um reconhecimento dos materiais do mercado e compreendemos 
a belíssima aceitação do meio, nomeadamente, do óleo ou do acrílico por parte do linóleo. 
Vejam-se alguns resultados da sobreposição, densidade, opacidade, misturas cromá-
ticas, transparência.

Existe entusiasmo quanto ao rumo da pesquisa e das estratégias convoca-
das, além das que estão ainda por convidar como é o caso da questão da narratividade. 
Acreditámos que o seu desenvolvimento acontecerá para breve. O suporte onde a pintura 
acontece acaba por ter um papel importantíssimo na realização de cada peça. Num projeto 
desta natureza, é decisivo pensar a base do trabalho de forma tão séria como a última 
pincelada na pintura ou a forma como esta se expõe ao observador como refere Gerhard 
Richter (1932): “No meu trabalho o princípio é sempre o mesmo; apenas meios diferentes 
são utilizados para atingir um efeito diferente”. (Richter, 2002: 155)
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3
Conceito do trabalho
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3.1
O ator esponja

Tomámos consciência de que os últimos dois anos dedicados à 
reflexão sobre a pintura acabaram por ser mais significativos do que todo o 
período dedicado a estas questões durante a licenciatura. Isto porque foi sempre 
colocado em primeiro plano a necessidade premente de problematizar. 

Então, durante a licenciatura não questionávamos o caminho 
percorrido? Não questionávamos a metodologia, o processo e os resultados? 
Claro que sim, mas de forma não tão consciente nem tão dedicada como 
agora. Daí que reflexões como de que modo a pintura é uma resposta a um 
problema? E que resposta? E que problema? Acabam por ser cruciais no objeto 
produzido. Mais, surgiu um conjunto de situações sedutoras que mereceram 
toda a nossa atenção.

Senão vejamos, quando determinámos que uma das celas seria 
ocupada pelo ator esponja sabíamos que teríamos de organizar o que a 
rubrica defendia. O ator esponja dava-nos a possibilidade de entendermos o 
problema da efemeridade da função do ator [fig.12]. Ou seja, o ator enquanto 
intérprete tem de se municiar de informação substantiva para a criação do 
personagem, tem de ensaiar sob a batuta de uma encenação que redimensiona 
a obra, e ainda passar o crivo do momento último, pisar o palco mas já em 
formato de espetáculo. O que sobrará depois da tarefa, se possível bem cum-
prida e bem executada? Como algo que se dilui, um confrangedor vazio. 
Durante anos e anos, a nossa função enquanto ator, foi encher a esponja e 
esvaziá-la à frente do espetador.

“Actores há que vi em cena - e ouvi ser elogiados 
por alguns, e muito -, que sem querer eu 
blasfemar, não tendo discurso de cristão ou 
de pagão, ou mesmo de homem que fosse, de tal 
modo se emproaram e gritavam que julguei 
que um jornaleiro da natureza os houvesse feito, 
e não muito bem feito, tão abominável era esse 
seu modo de imitar a humanidade”.

(Shakespeare, 2001: 121)
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figura 12. 

“O ator esponja - estudo”, 

técnica mista, 38 cm x 38 cm, 

2013.

“Não é espantoso o facto de, há mais de dois séculos, o teatro 
ter sido o campo que primeiro assistiu à crise de um modelo no 
qual ainda hoje muitos artistas plásticos acreditam ou fazem 
de conta que acreditam: é que o teatro é o lugar onde se exibem 
a nu os pressupostos - e as contradições - que guiam a uma certa 
ideia da eficácia da arte.”

(Rancière, 2010: 82)

 
Estamos de acordo com as palavras de Rancière (2010) quando lem-

bra que a eficácia da arte não está em transmitir mensagens, fornecer mode-
los ou até decifrar as representações refutando um modelo pré-estabelecido. 
Todavia, como dependemos de parte da migração das artes cénicas para as 
artes plásticas em termos de problemática, temos de esclarecer a sua geografia. 
E se no início fizemos uma interpretação quase literal daquilo que significava 
o ator esponja, tal como Klein (1928-1962) que convidava os seus modelos ao 
ponto de lhes dar o inusitado estatuto de pincéis humanos, porventura em 
consonância com a sua proposta performativa, também nós colocamos a 
esponja na tela de forma a provocar a estranheza por tal diatribe. Assumir o 
peso e volume da esponja é reconhecer a sua materialidade que ora aumenta 
a sua escala, ora diminui. Ao procurar no objeto plástico a assemblagem, com 
resquícios do mundo como palco, com partes de madeira, pedaços de papel, 
arame, pedras ou seixos, fragmentos de plástico, etc., procurámos compreender 
como o corpo deste novo “ator” plasticamente se metamorfoseia.

Curiosidade acrescida ao facto de Klein depois de ter usado as espon-
jas como meio, acabou por assimilá-las na obra, tornando-as como resultado, 
produto. Ao que parece, para Klein, as suas esponjas eram capazes de absorver 
todo o azul do céu. Mas não deixa de ser paradoxal que quem almeja o céu 
como artista queira o vazio como objetivo. Certamente podemos olhar para 
Klein como um performer, um ator, que vive dentro da dimensão plástica, 
teatral, musical e até mesmo política. Orquestrando a sua vida, e aqui entram 
em cena com todo o seu esplendor as esponjas, como obra total transbordante 
de fina ironia. Para nós, não deixa de ser sardónico que a sua performance 
teatral se faça no espaço vazio, que é, nada mais nada menos, do que o título 
escolhido pelo já mencionado Peter Brook (1925) para fundamentar a sua 
estética teatral “O espaço vazio”.

Na exposição do Centro Georges Pompidou “Yves Klein - Corps, 
couleur, immateriel” em 2007, na chamada sala das esponjas, surgiam 7 esponjas  
expostas em plintos como uma metáfora à cabeça dos visitantes impregnados 
de matéria. A descoberta deste facto não foi surpresa, antes sim a confirma-
ção de que o ator-esponja terá de ficar impregnado pela dimensão pictórica. 
Para Klein era suposto as esponjas espremidas voltarem ao vazio inicial, e 
como já referimos tal fenómeno acontece também com o ator, mas em abono 
da verdade, houve um momento em que foram todo o azul do mundo. 
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figura 13.

 “Sinais - estudo 1”, acrílico s/ linóleo, 

70 cm x 45 cm, 2012.

3.2
O ator esponja

Os ensaios diários na realidade do ator não são mais do que expe-
riências que se realizam com o objetivo de que o seu trabalho seja progres-
sivamente melhorado e aperfeiçoado. Nada mais similar à experiência do 
exercício regular da pintura. Porém, na função do ator existem diferentes 
tipos de ensaio, nomeadamente: ensaio de leitura, ensaio de marcação, ensaio 
de apuro, ensaio de luz e som e ensaio geral. Tal como refere António Pedro 
(1909-1966) no seu brilhante e pioneiro Pequeno Tratado de Encenação 
“erguer uma peça é edificar um mundo”. (Pedro, 1962: 187)

Para o desenvolvimento do nosso trabalho de atelier debruçámo-
-nos sobre os ensaios de marcação. Mas o que é a marcação? A marcação é 
uma espécie de espinha dorsal da movimentação em cena do ator. A marcação 
é a organização e movimentação dos atores no espaço de representação. 
Regra geral este desenho de movimento é criado pelo encenador, no entanto, 
no processo de trabalho o encenador pode privilegiar a intervenção criativa 
do ator. Em termos práticos, a marcação permite uma terminologia e simbo-
logia própria do jargão teatral. O ator poderá fazer esse registo no seu texto de 
forma a estudá-lo, servindo como mnemónica ao estudo do papel. Atribui-se, 
assim, um significado a qualquer movimento ou disposição executada pelo 
ator no palco. É a partir dessa nomenclatura que desenvolveremos esta cela 
do panótico [fig. 13].

Com Figuras e Sinais acreditámos que poderíamos falar de questões 
relacionadas com o ator, sem o privilégio do figurativo permanente e cons-
tante, aliás como vinha acontecendo nos últimos trabalhos do autor deste 
relatório. De momento, desejámos apenas que a figura do ator surgisse não de 
forma explícita, mas de forma implícita. 

”Repare em tudo à sua volta - observe a si mesma com animo. 
Colete e guarde na sua alma todas as riquezas da vida e sua pleni-
tude. Mantenha essas lembranças em ordem. Você nunca pode 
dizer quando terá necessidade delas, mas elas serão seus únicos 
amigos e mestres no ofício que você pratica. São as suas únicas 
tintas e pincéis”.

(Boleslavski, 2001: 49)

“Actor é o que se transforma.”
(Pedro, 1962: 60)
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No entanto, de igual modo que para o músico há a pauta musical 
onde estará escrita a partitura a executar, também para o ator haverá um texto 
dramatúrgico onde se irá acrescentar figuras e sinais de maneira a estudar a 
melhor forma de o interpretar. Existem glossários a que qualquer ator poderá 
ter acesso, onde muitos dos termos até já caíram em desuso. Mas há um regis-
to de jargão profissional que se mantém ativo e é correntemente usado. 
Mencionarei alguns termos que dentro do contexto atual já não fazem sentido, 
por exemplo: o galã central - seria o ator de meia idade capaz de desempe-
nhar papéis em que intervenha num papel de amoroso; ora, a divisão de galãs 
(central, cómico, de ponta) está ultrapassada e já não existe em nenhuma das 
companhias de teatro portuguesas de reportório; ainda outro exemplo, cujo 
valor histórico aproveitámos para o nosso trabalho inspirado em Munõz: 
o ponto e a caixa do ponto - pois bem, o ponto está praticamente extinto (em 
alguns grupos amadores estará em vias de extinção), o ator na modernidade 
foi compelido  a decorar e a dominar o seu próprio texto, não tendo o ponto 
escondido na sua caixa, pronto a soprar as deixas aos atores.

“A própria formação do actor pretende-se, hoje em dia, o mais 
eclética possível. Não haverá, pois, neste momento, uma ten-
dência particular da estética do actor mas, sobretudo, existências 
diversas (...) pelo menos a nível teórico”.

(Solmer, 2003: 283)

3.2.1
Distanciamento

Contudo, não está de forma alguma ultrapassada a função do ator 
enquanto criador de signos como o caracterizou Brecht (1898-1956) nem está 
em desuso o estudo exaustivo para a elevação do ato performativo. O preen-
chimento da cela de Figuras e Sinais do panótico complementa a dimensão de 
que investigamos com o devido distanciamento Brechtiano [fig.14]. Na verdade, 
o efeito de distanciação abrange todas as partes constituintes do espetáculo, 
do texto ao design de som, e inclusive o trabalho do ator. Representa uma 
espécie de renúncia ao êxtase que permite o deslumbramento teatral. Brecht 
deixa claro que o importante são objetivos sociais e ideológicos, políticos 
se quisermos, e não os efeitos em si. Tem como alvo principal contrariar 
a passividade do espetador e estimular o seu sentido reflexivo. O efeito da 
distanciação procura que o espetador veja de uma forma ativa. Substituindo 
emoções como o terror e a compaixão, que segundo Brecht se esgotam em si 
mesmo, por emoções como o espanto e a admiração que levam a um olhar 
consequente. Acreditámos que se trata de uma valorização do racional em 
detrimento do emocional, racional sim, mas em função do conhecimento.

figura 14. 

“Pausa 1”, técnica mista, 

40,5 cm x 30,5 cm, 

2012.
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“O actor, habitualmente, não consegue por muito tempo sentir-
-se como se na realidade fosse outro: começa logo, extenuado, 
a copiar apenas certos aspectos superficiais da atitude e da 
entoação do outro, o que faz que o seu efeito junto do público 
decresça, então, a olhos vistos. A razão de tal ocorrência deve 
atribuir-se, sem dúvida, ao facto de a criação do outro ter sido 
um acto intuitivo e, portanto, obscuro, que ocorreu no subcons-
ciente; ora o subconsciente é demasiado débil para poder ser 
controlado; tem, por assim dizer, fraco poder de memória”.

(Brecht, 1964: 95)

Veja-se em relação à preparação do ator a dimensão que Brecht 
refuta, o método clássico de Stanislavski (1863-1938):

“Das raízes profundas do subconsciente partem sentimentos 
que não nos é sempre possível analisar e que se não revelam 
senão quando o actor sente que a sua vida interior e exterior se 
desenrola normalmente conforme as circunstâncias que o ro-
deiam. É deste modo que a expressão do inconsciente depende 
do consciente. Se infringirem as leis da vida orgânica natural, 
e se deixarem de agir duma maneira justa, então o subcons-
ciente, que é extremamente sensível, alarma-se e retira-se.”

(Stanislavski, 1979: 30) 

Muito embora Brecht não tenha criado um sistema para o ator, 
para a conceção da personagem, no entanto, escreveu bastante sobre o traba-
lho do ator como é o caso do Pequeno Organon para Teatro (1948). Para Brecht, 
o ator para além da sua responsabilidade técnica e artística deve também ter 
uma importância ética, política e ideológica. O ator brechtiano deve ser 
capaz de ter uma atitude crítica perante a realidade, “o actor de teatro assim, 
ao serviço de uma arte dramática não-aristotélica, deverá esforçar-se por que 
o espectador reconheça nele um intermediário entre si e o acontecimento”. 
(Brecht, 1964: 48/49)

Segundo Cruz (1998) sobre a obra de um autor que é influência 
desta proposta “Para continuar com a referência à noção de teatralidade, 
a obra de Penalva pode ser vista como um palco onde os espectadores, ou até 
mesmo os actores, podem considerar que estão a representar o papel de uma 
personagem que está a criar uma ficção com o material disponível”. (Penalva, 
1999 apud. Cruz, 1998: 121) É esta ligação que se estabelece, segundo Penalva 
recorrendo também a Brecht para distanciar a obra teatral do seu lugar de 
origem, e legitimá-lo na dimensão ficcional da obra plástica.

3.3
Questionamento dos 

elementos estruturais

Ao longo dos últimos anos de modo a singularizar o nosso trabalho 
de atelier refletimos sobre duas áreas temáticas e seus respetivos conceitos, 
nunca são de mais repeti-los, teatro e pintura. Sabíamos da tarefa gigantesca 
que encontraríamos pela frente [fig. 15]. Mas na verdade, sem o devaneio do 
prazer utópico a investigação não teria o mesmo sabor. Note-se então a bizarra 
dialética: por um lado, o material de pesquisa será tão vasto, impossível de 
abraçar numa só vida, mas por outro lado, essa impotência acaba por ser um 
estímulo à permanente questionação. Não é nossa vontade que se acirre uma 
altercação entre pintura e teatro procurando com argumentos válidos 
afirmar-se que uma linguagem prevalece sobre a outra, ou qual a precede. 
Longe disso, trata-se de reunir, isso sim, o máximo de informação para reflexão 
em torno do papel do ator materializável em objeto pictórico. E também não 
pretendemos cometer o erro de lhe chamar ingénua e precipitadamente 
“pinturas teatrais”.

Pensar esta disputa ou conflito como se de um jogo de xadrez se 
tratasse pareceu-nos mais sensato, onde a estratégia dos elementos de cada 
campo pudessem esgrimir os seus melhores argumentos. E esses argumentos 
poderiam ser os elementos estruturais de cada linguagem. É nosso objetivo 
articular esses elementos que terão uma analogia das pedras do xadrez, ou 
seja, peças iguais mas de cores diferentes. Procurámos definir uma matriz, de 
forma a esquematizar uma simbólica contabilidade artística numa espécie 
de deve e haver. Iremos comparar terminologias, signos ou símbolos das artes 
cénicas com as artes plásticas. A analogia é uma ferramenta decisiva para 
este processo criativo.

Atente-se nos seguintes exemplos: se de um lado do tabuleiro te-
mos o já mencionado ponto do teatro, que era o profissional, uma espécie 
de auxiliar de memória, que soprava as falas aos atores em cena, e tanto 
podia estar dentro da caixa de ponto, bem como escondido atrás de cortinas 
nos bastidores; do outro lado, temos o assumido ponto enquanto elemen-
to estrutural da linguagem plástica, constituído como unidade mínima 

“O que é a teatralidade? É o teatro menos o texto, 
é uma espessura de signos e sensações que se 
edifica em cena a partir do argumento escrito.”
(Pedro, 1962: 60)
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operacional com dimensões mensuráveis. Ou ainda, dum lado temos a linha 
de texto, escrita ou falada, do outro temos a linha como um conjunto de pon-
tos, ou o ponto em movimento. Este jogo de aparente simplicidade reveste-se 
de extraordinária importância para o resultado final, entendendo as cedên-
cias, caminhos, recusas que assumimos no processo de atelier.

figura 15. 

“Onde é o ensaio?”, acrílico s/ madeira, 

30,5 cm x 40,5 cm, 2012.
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4
Metodologia
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4.1
Processo de trabalho - 

Formas de pensar a pesquisa e a permuta

Na análise ao trabalho do artista é sempre debatida a questão ligada ao processo criativo, 
aliás, na realidade teatral muitas vezes nos confrontamos com o enfoque nessa problemática. Grosso 
modo, surgem duas opções distintas: aqueles que procuravam que o processo de levantamento da peça 
fosse fundamental na definição do espetáculo e importante para todos os seus intervenientes, logo, rele-
vando-se a importância do processo; e aqueles que indiferentes, regra geral, ao ambiente de trabalho quer 
fosse construtivo ou o oposto, apenas estavam focados no resultado final. Certamente que ambos os 
procedimentos almejavam o mesmo fim - que resultasse em objeto teatral credível aos olhos dos espeta-
dores e da crítica. Mas, bem vistas as coisas, a grande conclusão a que chegamos, independentemente do 
processo, é que perante a estreia de um novo espetáculo a reação do espetador será sempre um enigma.

Sabemos que a prática criativa convoca novas formas e dinâmicas de pensar a pesquisa 
e novas metodologias para a sua realização. Sabemos também que há uma elevada consciência dos dife-
rentes tipos de conhecimento que a prática criativa pode transmitir, além de um corpo de informações 
elucidativas sobre o processo. Com o progredir no plano de estudos tornou-se cada vez mais interessante 
aceitar a pintura e compreender as suas relações com a metodologia, no nosso caso em parte documental, 
noutra experimental [fig. 16]. 

Estamos conscientes de que a produção de um objeto de pintura é algo que implica algo 
mais do que o aparente “simples” ato de pintar. O antes e o depois da pintura são também importantes 
marcos para que esta se concretize. Se o momento da pré-pintura é todo aquele que se tem relacionado 
com o espaço de atelier, enquanto palco emprestado - o lugar onde se pensa a Pintura -, já a pós-pintura 
orienta-se por outros objetivos, remete-nos para o último momento em que o fazedor tem a oportunidade 
de interferir na peça e na forma como potencialmente será vista pelo espetador. Não é suposto no contexto 
pós-pintura que se volte a intervir na obra fechada e acabada. Contudo, no teatro e no seu período pós-
-estreia, ainda é possível corrigir no ator, alguns encenadores continuam a fazê-lo, comportamentos per-
formativos ainda imperfeitos que a presença do público e as suas reações vieram porventura evidenciar. 

“Todo o espectador é já actor da sua história; 
todo o actor, todo o indivíduo de acção, 
é já espectador da mesma história”. 

(Rancière, 2010: 28)

figura 16. 
Pormenor,  “Cena pausada”, 
técnica mista s/ madeira e linóleo, 
50 cm x 130 cm, 2014.
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O trabalho criativo sistemático do ator permite um maior conhecimento cultural e social, 
conhecimento esse que é tido como algo generalizado e verbalizável. Também é certo que uma obra de 
arte sonora ou visual pode transmitir um conhecimento não-verbal. No entanto, é importante incluirmos 
também o conhecimento, muitas vezes, em si mesmo, instável, ambíguo, emocional e multidimensional. 
Não tem de constituir como prova matemática, não procurámos essa irredutibilidade nesta proposta, mas 
a noção de instabilidade é necessária para uma ideia de pós-modernidade, onde não há verdades absolutas. 

Falar ou escrever sobre pintura é interferir no modo como esta é interpretada pelos outros. 
Este momento de reflexão, em termos de metodologia, pode ser visto também como o conjunto das 
interpretações fundamentais para a compreensão do tipo de impacto que a obra provoca no espetador. 
Não se trata de algo fechado, muito pelo contrário a autonomização da interpretação do espetador em 
relação à tradição reveste-o de um caráter emancipado, como sugere Rancière. O espetador é arrastado 
para dentro do panótico, uma espécie de círculo mágico da ação teatral, pela própria pintura. A observação, 
o olhar do espetador não é passivo, ele também age como um aluno ou um cientista: observa, seleciona, 
compara, interpreta. Porque razão se há-de identificar no teatro o olhar do espetador com passividade em 
contraposição com a ação do ator?

A pesquisa não deve ser tratada de forma monolítica, mas sim como algo que pode surgir 
em qualquer altura sob o espetro da prática ou da pesquisa. Podemos dividi-la em diferentes modos de 
pesquisa: “1- Pesquisa básica independentemente do trabalho artístico; 2- Pesquisa realizada no processo 
de criação de uma obra de arte; 3- Pesquisa ou investigação que se trata, efetivamente, de documentação, 
teorização e contextualização da obra de arte; 4- O processo de desenvolvimento pelo próprio criador”. 
(Smith, 2009 apud. Haseman, 2006: 102) Aos três tipos de pesquisa: a qualitativa, a quantitativa e a con-
ceptual, também diferem abordagens supostamente numa relação entre o pesquisador e a pesquisa, ou o 
investigador e a investigação. O pesquisador qualitativo é entendido como o antropólogo contemporâneo 
que está presente e sabe analisar a situação. O pesquisador quantitativo é aproximado ao biólogo que ao 
observar as células em cultura, esperando que os resultados não sejam influenciados pela data em que 
foram recolhidos. A pesquisa conceptual está mais relacionada com a análise de ideias teóricas. Mas a 
relação entre teoria e prática tem mudado. Há um novo paradigma de pesquisa gerado pela prática que a 
levou a apelidar de pesquisa performativa. 

Para o caso da pesquisa performativa “a prática é a atividade principal da pesquisa”. 
(Smith, 2009 apud. Haseman, 2006: 103) Além disso, e ainda para Haseman, “o processo dos pesquisadores 
performativos abrange nos seus estudos: a prática reflexiva, a observação participativa, a etnografia perfor-
mativa, o biográfico e autobiográfico, a narrativa inquérito, etc.” (Smith, 2009 apud. Haseman, 2006: 104)

À guisa de desfecho: é esta prática colaborativa e performativa de foco bidirecional, a pesquisa 
lidera a prática, ou a prática organiza a pesquisa que tem sido assegurada toda a nossa vida artística. 
Em oposição aos paradigmas quantitativos e qualitativos, apresentam-se diferentes abordagens para 
projetar, conduzir ou até relatar a investigação, nomeadamente a pesquisa performativa. 

4.2
Análise de resultados 

do processo de trabalho

A análise aos resultados da investigação que apresentamos deverá ser lida como o processo 
que levará aos trabalhos finais que constam do catálogo. Interessará entender os caminhos seguidos, as 
cedências e as recusas. Apresentaremos em estado de work in progress o processo de pintura, aliando a 
experiência do processo à experiência da pintura, traduzindo assim, uma vontade de fazer falar a pintura.

“Vêm de dentro repelidos 
Conforme o seu destino a sua cor varia 
pois escolhem a base de acordo com 
a luz que o rosto cria 

A frente da cortina enfrentam 
o vazio 
que lhes dava guarida 
Em sepulcros 
abrigam as faces atingidas 

No palco deambulam como num 
tempo estreito entre duas crateras 
a que na sua frente lhes recolhe os soluços 
e o nada donde vieram”

(Cruz, 2009: 199)
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4.2.1
Apropriação  “O ator no limite das suas possibilidades”

A ideia de uma cela do panótico dedicada ao ator esponja surgiu durante uma das nossas 
inúmeras caminhadas à beira mar. Regra geral, entre os vestígios que o mar regurgita, temos por hábito 
fazer a recolha de objetos passíveis de nova contextualização artística. Desses destroços guardamos 
pedaços de madeira que a água amaciou, ou seixos cuja natureza configurou uma forma análoga a outra 
realidade, ou pedaços de boia de barco de pesca, etc.. Enfim, são objetos que nos prendem ou arrebatam 
despertos pela nossa intuição.

Esses objetos são levado para o espaço de atelier e são colocados em caixas aguardando que 
se defina, digamos assim, a sua apropriação.  Ao efetuarmos a colagem numa tela de um pedaço de madeira, 
por exemplo, este redimensiona o novo palco do ator, que aparecerá como esponja ou espuma, e aquilo que 
poderia apenas ser considerado um adereço ganha o estatuto também de cenografia. Definimos também 
as cores da paleta, preparamos a tela ou o aglomerado marítimo com gesso, recuperamos o arame pela 
possibilidade de termos um elemento frágil dentro desta futura composição. A tinta acrílica como tecno-
logia principal, podendo também participar na execução o grafite ou o lápis de cera.

Na forma de organizar a composição tentámos, sempre que possível, evitar dois dos clichés 
teatrais, ou pelo menos a imagem que pensámos que o senso comum tem daquilo que aparenta ser o teatral: 
a máscara (a tragédia e a comédia) da tradição helénica e as cortinas de veludo vermelhas. Não se trata de 
uma recusa radical, mas sim circunstancial. Até porque no jogo de máscaras está implícita a síntese daquilo 
que é o nó teatral. As cortinas sem falarmos delas diretamente estão bem presentes neste relatório, pois ao 
definirmos as caixas de ponto num contexto de instalação estamos a falar do invisível, daquilo que está 
atrás, ou o que de maneira explícita se procura ocultar ao espetador.

Se atentarmos à figura 17 e ao resultado final do estudo “O ator no limite das suas possibilidades” 
a imagem remete para a paisagem. No entanto, o estudo nunca foi entendido como a construção de uma 
paisagem como possibilidade, pois na verdade cada exercício acaba por ter a sua própria história e este 
termina com um desfecho feliz. Felicidade aparente pois se juntarmos os dados que levaram à criação do 
trabalho: a recolha de destroços que o mar recusa; o elemento esponja na parte inferior da tela, indeciso no 
trajeto a seguir, ou se quisermos, a meio caminho de nada; a pedra que está ao nível das nuvens pronta a 
desabar, presa pela fragilidade do arame; o pedaço de madeira levita qual palco de um mundo que divide 
a terra do céu; e envolvendo toda a génese da pintura, a efemeridade da função do ator e a forte conotação 
biográfica da nossa vida profissional, como algo que finda como finda um fim de tarde ou nasce um novo dia.

figura 17. 
“O ator esponja no limite das 
suas possibilidades”, técnica mista, 
45 cm x 67 cm, 2013.
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4.2.2
Pausas

Em todas as áreas artísticas existe uma terminologia que lhes é intrínseca. A pintura tem 
as suas idiossincrasias em termos de linguagem. O teatro também não foge à regra. E a razão maior da 
cela do panótico onde constam figuras e sinais é o entendimento do jargão teatral que se torna exercício 
pictórico. Poderá não ser de compreensão imediata, mas mesmo não sendo de entendimento imediato pelo 
observador, maior será o gozo com a revelação do sentido da obra. Não há espetador que não se inebrie com 
a revelação de algo que não se descortina pela aparência.

Na figura 18 apresentamos uma pintura onde, tanto na vertical como na horizontal, 
visionamos a repetição organizada de um sinal. Este sinal, muito embora pouco usado pela grande 
maioria dos atores ainda não caiu completamente em desuso. A razão do nosso entusiasmo por este 
sinal é porque a sua representação plástica - uma linha e um ponto - remete imediatamente para os 
elementos estruturais da linguagem plástica. Para o estudo do ator também não deixa de ser básico. 
Significa pausa. Pode ser colocado, melhor dizendo, pode ser anotado pelo ator no texto que estará a 
estudar, no meio de uma frase, de forma a dar ênfase à segunda parte dessa mesma frase. Poderá ser 
anotado no fim de um bloco de ideias de forma a entender que se inicia uma nova dinâmica de texto. 
Isto é, deverá ser colocado no corpo de texto onde o ator ou o encenador marcam uma pausa, criando 
suspense para uma deixa que sucede ou desanuviando para outra que a precede. Nunca se coloca o 
sinal numa didascália ou num fim de cena pois neste caso já haverá um fim natural. É um sinal que se 
aplica no texto para o estudo emocional e dinâmico da caracterização de um personagem.

A repetição do sinal não aparece intercalado por nenhum espaço vazio ou outro diferente 
sinal. A voracidade da pintura apresenta-nos pausa atrás de pausa sem tempo para digerir mais nada. 
Talvez seja nossa vontade que a pausa se prolongue no tempo e no espaço de forma a que a dimen-
são teatral apenas esteja presente de forma subliminar. A diversidade cromática da pausa remete para 
os diferentes estados de espírito da mesma pausa. Diferentes pausas e diferentes tipos de pausas.

figura 18. 
“Pausa 2”, técnica mista, 
40 cm x 30 cm, 2012.
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4.2.3
Monólogo do ponto

A analogia nesta nossa proposta ganha um estatuto privilegiado. Sempre que esboçamos 
ou projetamos um objeto pictórico sabemos que ele é constituído por elementos estruturais. Logo, nunca 
é demais desfragmentá-lo para melhor reconhecermos o seu todo. O ponto, a linha, o plano, o volume 
ou a cor, por exemplo, fazem parte do cerne da linguagem plástica. Por ora, interessa-nos dedicar a nossa 
atenção ao ponto. Segundo Kandinsky (1979: 41) “É por isso que o ponto é, no sentido interior e exterior, o 
elemento primeiro da pintura”. 

O ponto na linguagem teatral não tem a mesma importância do ponto da linguagem 
visual. Pois, como já mencionámos, a função do ponto e da caixa de ponto caíram em desuso, estão em 
vias de extinção. A profissão do ponto estava confinada a uma pessoa que assumia essa função, segundo 
Pedro (1962: 230) “O profissional que sopra as palavras aos actores em cena”. Neste relatório quisemos que 
estivesse presente a caixa de ponto dispensando a presença explícita do humano. Daí que a caixa ganhe 
um significado especial exatamente por essa ausência. “O local onde o ponto trabalha, quando em cena”. 
(Pedro, 1962: 220)

Em “Ponto s/ título 2” [fig.19] emparedamos com tijolo a abertura da caixa do ponto de forma 
a realçar a transitoriedade dos espaços. Pensámos, primeiro, em ocultar a figura do ponto dentro da sua 
caixa com uma pedra de mármore. A ligação era direta em relação à extinção pelo imediatismo com que 
visionaríamos a tumba. O emparedado pareceu-nos mais acertado, relacionado com o devoluto, à imagem 
de inúmeros prédios da cidade do Porto. Isto é, as casas estão por ora vazias de gente, provavelmente 
degradadas, mas mantem-se na possibilidade de serem habitáveis. A pequena parede de tijolo é assente 
sem a presença do cimento, o que permite uma grande fragilidade. A caixa em si foi pintada com acrílico 
preto mate, a melhor tinta para não interferir com o impacto da luz. Exatamente a mesma tinta com que 
se pintam palcos ou se dissimulam partes de cenário.

Falamos de apropriação da caixa de ponto apenas como forma e elemento conceptual, 
não como ready-made. O diálogo imaginário de “Ponto s/ título 3”, em que colocámos a abertura das caixas 
num frente a frente, deixando apenas uma pequena abertura. Sugerindo um estranho debate em que, em 
abstrato, um ponto sopra as palavras a outro ponto. Que murmúrio é este? Que inabilidade é esta que na 
ausência do ator fecha-se sobre si própria e quase encerra a sua função?

“Ponto s/ título 3” foi e será uma obra muito estimulante. A sua geometria concebida com 
uma escala diferente das caixas reais, proporciona pelo desenho de luz a sensação de um volume que parece 
uma só peça, em vez da montagem ter acontecido como se de dois elementos gémeos se tratasse. O objeto 
escultórico provoca uma sensação hibrida. Ao nos abeirarmos da obra ficámos com a impressão que o 
ponto existir realmente estaria ao nível do solo, e remete para o ainda mais fundo do que aparenta. A obra 
é surpreendente pelo muito que suprime, pelo pouco que revela.

Este monólogo do ponto vem propor a omissão do papel do ator na sua totalidade.

figura 19. 
“Ponto s/ título 3”, madeira,
 63,5 cm x 60 cm x 51 cm, 2014.
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4.3
Pensar o artista plástico 

enquanto mediador da realização 
plástica através da palavra

Inserimos um texto que questiona o estatuto da autoria e a sua ambiguidade crítica, 
como parte de mais uma das celas do panótico onde expomos impressões de caracter teórico. Com o 
texto em anexo 100 Aforismos para o Falso ser Virtude, texto do Falsific(ator), investimos na sensação do 
falso, o não-verdadeiro, possa fazer parte da obra plástica, como durante anos, o fingimento ou o fazer de 
conta narrativo, fez parte do nosso universo cénico. Fizemos uma interpretação ad hoc a partir da vida 
romanceada de Elmyr de Hory (1906-1976), falsificador encartado das pinturas de Picasso, Modigliani, 
entre outros, e que angariou prestígio global na longa metragem de Orson Welles (1915-1985) F for Fake (1974). 
Texto inspirado no falsificador, que no nosso projeto designamos pelo falsific(ator). A  falsificação não 
está no talento para replicar ou copiar uma obra, mas na angústia e impotência de nunca conseguir 
conceber a obra original. 

Aliás, as palavras de Didi-Huberman (2010: 21) dão espessura à fragmentação que se 
apresenta neste relatório: “Saber é saber separar para saber montar depois. (…) Porque, para montar, 
é preciso, em primeiro lugar cortar, e em seguida juntar”. Procurámos que a dimensão crítica dos escritos 
de artista seja também a criação como problema, ou na articulação entre texto e obra, ou até na produção 
de textos independentes da obra. Permitir-nos-á, no fim, uma panorâmica  enriquecida do panótico. 
Daí que “essa é a dimensão da decisão política do artista ou do investigador”(Didi-Huberman 2010: 21). 

É curioso que Orson Welles no início de F for Fake se dirija ao espetador, em tom pedagógico, 
quase brechtiano, assegurando-nos que vamos assistir a uma obra baseada em factos reais, convidando-
-nos a participar na montagem e na elaboração da narrativa. É também esse tipo de convite que propomos 
neste relatório para com os 100 Aforismos do Falsic(ator). As palavras poderão ser parte formal do próprio 
trabalho do artista plástico. E serão sempre uma reflexão sobre o autêntico falso ou o falso autêntico pela 
contaminação interpretativa que a fusão entre linguagens permite. É sobretudo a promessa de uma cela 
que será muito importante no nosso panótico.

“Quando se chega ao fim do fim, tudo fica em fragmentos, unidos por 
ligações quase invisíveis que parecem abrir todas as possibilidades. 
Trata-se de agir aqui e agora, com tudo o que se tem”.

(Miranda, 2013: 15)

4.4
Como expor o “objeto teatral”?

A exposição de cada objeto é pensada na relação que se pretende que estabeleça com o 
observador. Não só o espaço que ocupa, mas como o ocupa e que envolvência procura, são questões 
sempre presentes.

O espaço de exposição deverá ser um aliado da peça que sustenta e para isso deve regular 
o observador, na forma como este circula pelo espaço, na forma como conduz o seu olhar. Assim, pode 
haver necessidade de criar divisões no espaço, fazer paredes, criar novas condições de iluminação. Tudo 
o que possibilite uma relação entre obra e observador, condicionada e objetiva por um lado, mais sub-
jetiva por outro. Será relevante conseguir que a peça se exponha verdadeira e se apresente com todas as 
suas valências perante o observador. 

É também importante a questão da iluminação da obra e está diretamente ligada com a 
organização do trabalho no espaço. A luz natural ou artificial deve ser pensada na exibição de qualquer 
trabalho, mas aqui, onde se pretende que a representação seja capaz de envolver o observador na aparência, 
no embuste, naquilo que aparenta ser o teatral, no ponto de luz simulado. Ou seja, a representação só se 
integra no espaço se a própria iluminação estiver em concordância com as suas exigências.
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figura 20. 
Vista parcial da exposição.

4.4.1
Expor no Mosteiro

Tivemos o privilégio de apresentar o nosso trabalho no Mosteiro de São Bento da Vitória, 
Porto. Edifício histórico no coração da cidade pertença do Estado Português, e que desde 2007 está sob 
a alçada da administração do Teatro Nacional São João, sendo um dos seus espaços de programação. 
Acolhe anualmente vários eventos das artes cénicas, desde música, teatro, dança e em numero bem mais 
reduzido apenas alguns acontecimentos das artes plásticas.

Era nosso desejo um espaço que sugerisse a circularidade do panótico. O MSBV cumpria 
na perfeição essa disposição. Apesar de a exposição ter acontecido num curtíssimo espaço de tempo, 
pensamos que valeu a pena também pelo desafio que expor ali apresentou.

Relatemos os problemas encontrados. Antes de mais convém referir a imponência do 
claustro. Atualmente existe uma estrutura metálica de aço assente em quatro pilares que cobre todo 
o claustro Nobre, elementos agregados ao granito que o passaram a proteger das intempéries, mas por 
outro lado reforçaram a ostentação do espaço. Além de um soalho em madeira. Todavia, quando vimos 
o espaço limpo de cadeiras e cenografia, despido de qualquer tipo de panejamento, envolto pela luz 
natural que entrava pelas grandes janelas da estrutura metálica do tecto, uma angústia em relação à 
escolha do espaço expositivo apareceu. O problema era óbvio, o claustro do MSBV pela sua sumptuosi-
dade esmagaria toda e qualquer obra que se pendurasse ou se colocasse no chão, fosse qual fosse a forma 
que se a apresentasse.

No entanto, um obstáculo é apenas um adiamento e não um fim em si. Iniciámos a monta-
gem dos trabalhos e dispusemos as obras pelas diferentes arcadas do claustro, apenas alterando a sua 
disposição em relação aquilo que tínhamos pré-definido. Na maqueta havíamos ensaiado uma distri-
buição regular, no entanto, acabámos por modificar a disposição porque o vivenciar o espaço transportou-
-nos para uma outra perceção daquilo que nos parecia mais correto. 

Estava, porém, guardado o efeito visual que modificaria a perceção do espetador e valori-
zaria a obra - o desenho de luz [fig.20]. Sabíamos pela experiência teatral que no momento em que aparece a 
luz nos ensaios de teatro, a todos os intervenientes suscita um sensação de acabamento da obra, de noite de 
estreia. A luz vem evidenciar zonas, destacar atores e objetos, ao mesmo tempo que cobre na penumbra 
o menos importante, dissimula o óbvio.

Constatamos que as diferentes zonas de luz que possibilitaram delimitar o espaço das 
peças. As duas obras “Ponto s/ título 1” e “Ponto s/ título 2” ficaram com um configuração bem definida. 
E ao fundo, ficou percetível que a peça “Cena pausada” ganhou um recorte que só uma luz teatral poderia 
proporcionar. Conseguiu-se uma envolvência teatral em que as obras subjugadas a um contexto de ins-
talação parecessem aguardar que a qualquer momento surgisse um interveniente, talvez um ator, que 
num comportamento performativo com elas contracenasse.

A obra “Ponto s/ título 1” o emparedado da caixa de ponto surge no chão, com o tijolo 
partido, como se uma força interior o tivesse derrubado e agora sim, vemos a caixa vazia.
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5.1
O ator nova realidade plástica em construção

Pensar o mundo como um palco é pensar que todas as representa-
ções se vão sucedendo, definindo-se e redefinindo-se umas às outras, 
é pensá-lo nos seus mais variados aspetos. A pintura é um desses aspetos. 
A prática da pintura é uma forma de ver o mundo, de explorá-lo e dar-lhe novos 
sentidos, de redimensionar novas interpretações. O espaço de atelier, 
o nosso palco principal, sala de ensaio, camarim de apoio, plateia, são preci-
samente os lugares capazes de motivar reflexões e perspetivas desse mundo.

 Em rigor, a prática da pintura exige um mecanismo permanente 
de questionamento e, em simultâneo, de atuação sobre o problema, operando 
num território onde encontramos um conceito particular: o epinício ao ator. 
Mas à cautela este hino à glória do ator resulta apenas da experiência acumu-
lada de 25 anos, pautada por muitos momentos pintados por cores bastante 
desbotadas. É um epinício ao ator pelo caminho trilhado simplesmente, para 
um solipsismo concreto do artista.

 São várias as exigências no pensar e fazer pintura. Pensar o processo 
para que essa mesma espontaneidade continue a existir dentro do espaço de 
exposição é reconstruir um momento, é interpretá-lo, é encená-lo, a pintura é 
uma forma particular de pensar todo esse enredo. Um ajustamento ou pre-
paração dos vários elementos para funcionar como um todo é indispensável.
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5
Reflexões finais
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 Assumimos o ator como nova realidade plástica procurando fazer 
na assinatura um jogo com o espetador. A assinatura é apenas a bandeirinha 
no cume da pirâmide. Este intérprete conjuga a sua investigação num passado 
recente, mas atento ao aqui e agora, de forma a pensar a pintura do ator na 
dimensão pictórica. Ao reparar na assinatura “Fernando Moreira O Actor”, 
na melhor linha dos epítetos de pintores, como por exemplo, “Brueghel, 
O Velho” [fig. 21] o espetador deverá ficar desarvorado pelo contraditório. 
Além disso, ainda sem crivo da história da arte.

figura 21.  Pormenor (assinatura) 

“Pensa porco”, técnica mista s/ linóleo, 

48 cm x 132 cm, 2014.



9392

5.2
Questões para desenvolvimento futuro

Escrevemos no início deste relatório: “No apressado tempo em que 
vivemos é tarefa cada vez mais árdua entender o elemento diferenciador do 
artista, tanto nas inquietações, nos objetivos traçados, bem como no processo 
criativo”. Quando estudámos a História da Arte e a estória dos artistas mais 
marcantes há um núcleo que se revela como uma espécie de cartografia do 
ser. Tem sido esse o nosso esforço, cartografar e aprofundar a temática presente, 
e certamente também o será no tempo futuro. 

A poética esteve sempre presente em todo este relatório, aliás 
como sempre esteve na nossa vida. Isto porque a pintura não é só o objeto ar-
tístico resultado de um processo, mas também o discurso de um pensamento 
que organiza o fazer do pintor. A poética é parte crucial desse enunciado.

Dentro ou fora do contexto universitário torna-se cada vez mais 
premente o texto-de-artista, de forma a estimular o olhar, o aprofundamento 
dos conhecimentos, o aperfeiçoamento das técnicas, a complementaridade 
do processo criativo. Apesar de tudo isto, deve estar bem acirrada a capacida-
de de reflexão, experimentação e, porque não, de transgressão, para que possa 
existir em arte um espaço de  comunicação genuína e livre.

E se “a arte é tributária da identidade do autor” (Ferreira, 2011 
apud. Pedro, 2009: 41), nós desejamos, tanto quanto possível, ser os seus eter-
nos contribuintes. 
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Figura 14  “Pausa 1”, técnica mista, 

  40,5 cm x 30,5 cm, 2012.
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Figura 15  “Onde é o ensaio?”, acrílico s/ madeira, 

  30,5 cm x 40,5 cm, 2012.

_  _

Figura 16  Pormenor de “Cena pausada”, 

  técnica mista s/ madeira e linóleo, 

  50 cm x 130 cm, 2014.
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Figura 17  “O ator esponja no limite das suas 

  possibilidades”, técnica mista, 

  45 cm x 67 cm, 2013.
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Figura 18  “Pausa 2”, técnica mista, 

  40 cm x 30 cm, 2012.
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Figura 19   “Ponto s/ título 3”, madeira, 

  63,5 cm x 60 cm x 51 cm, 2014.
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Figura 20  Vista parcial da exposição.
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Figura 21  Pormenor, “Pensa porco”, 

  técnica mista s/ linóleo, 

  48 cm x 132 cm, 2014.
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Figura 1   Pablo Picasso, O Actor, 

  óleo sobre tela, 196 cm x 115 cm, 1904, 

  MoMA - Museum of Modern Art.
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Figura 2  Vista exterior (cima) e interior (baixo) 

  do panótico do Centro Hospitalar 

  Conde Ferreira, Porto.
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Figura 3  Planta de panótico (tipo).
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Figura 4  Os atores Fernando Moreira e Gonçalo Pimentel.  

  Seiva Trupe, 1998.

  _

Figura 5  Os atores Ivo Alexandre, João Reis 

  e Fernando Moreira. Teatro Nacional São João/ 

  Ensemble-Sociedade de Atores/Teatro Viriato,  

  2002. (fot. João Tuna). 

_  _

Figura 6  Os atores Margarida Machado, Luís Matta,  

  Ângela Marques e Fernando Moreira. 

  Teatro Experimental do Porto, 1994.  
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Figura 7  João Penalva, O uso da vírgula, 2002.
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Figura 8  Francis Bacon, Study from the human body,  

  óleo sobre tela, 45 cm x 33 cm, 1949.

_  _

Figura 9  Juan Muñoz, The prompter, 

  linóleo sobre estrutura metálica, papel machê,  

  caixa de ponto de madeira e tambor em bronze,  

  dimensões variáveis, 1988.

_  _

Figuras 10 Os atores Carlos Costa e Xico Alves, 

  registo fotográfico em contexto de ensaio, 2011. 

_  _

Figura 11  Carlos (à esquerda), óleo sobre tela, 

  100 cm x 100 cm, 2012 e Xico ( à direita), 

  óleo sobre tela, 150 cm x 100 cm, 2011.

_  _

Figura 12  “O ator esponja - estudo”, técnica mista, 

  38 cm x 38 cm, 2013.

_  _

Figura 13  “Sinais - estudo 1”, acrílico s/ linóleo, 

  70 cm x 45 cm, 2012.
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ACTOR’S PANOPTICON
Exposição

organização 
Faculdade de Belas  Artes  
da Universidade do Porto
TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória
1 ‑3 julho 2014
ter 16:00 (inauguração) 
qua+qui 14:30 ‑18:00

DE FERNANDO MOREIRA

Um olhar dentro

Em 2014, completam ‑se vinte e cinco anos de experiência 
profissional no universo das artes cénicas, facto que não podia 
ser negligenciado. Bom, poder podia, mas dava pena recusar  
um manancial de experiências em que alicerçamos a nossa 
prática como ator e perder ‑se ‑iam muitas das interdependências 
e conexões que existem com as artes plásticas.
Assim sendo, tornou ‑se claro que o tema a desenvolver 
trataria de uma permuta entre as artes cénicas e as artes 
plásticas, entre teatro e pintura. Este intercâmbio não traz 
em si grande novidade, são muitos os artistas que unem 
cumplicidades entre as diferentes áreas, seja do ponto  
de vista formal, seja de um ponto de vista conceptual.
Porventura, o único aspeto que representará alguma 
singularidade será o facto de continuarmos atualmente em 
atividade. Por isso, o nosso olhar não é o de um espectador 
que da parte de fora contempla a obra, que na penumbra  
da plateia assiste ao espetáculo. No nosso caso, o olhar,  
ainda que fragmentário, é um olhar dentro, de dentro do 
teatro, de dentro do palco, de dentro da experiência,  
bem no centro do “panótico”.
Fernando Moreira

Porto, 1968. Ator, encenador, dramaturgo e artista plástico. Fez formação 
na Escola de Atores da Seiva Trupe e no Dramat – Centro de Dramaturgias 
Contemporâneas do TNSJ. Presentemente, encontra ‑se a concluir o curso 
de mestrado em Pintura da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. Como ator, trabalhou com encenadores como Ricardo Pais, Nuno 
Carinhas, Nuno Cardoso, Giorgio Barberio Corsetti, Nuno M Cardoso, José 
Carretas, Rogério de Carvalho, António Feio, Mónica Calle, entre outros. Como 
encenador, assinou espetáculos como A Torre dos Alcoforados (Astro Fingido, 
2014), O Grande Cortejo (Jangada Teatro, 2013), O Grito dos Pavões (Astro 
Fingido, 2012), A Festa dos Porcos (Jangada Teatro, 2011), A Beleza do Pecado 
(Teatro Art’Imagem, 2010) e Aqui ninguém perde a cabeça por um braço, com 
texto da sua autoria (T Zero/Primeiro Andar/Teatro de Vila Real, 2007). Arte 
da Guerra (2000) assinala a sua estreia como autor dramático. Das suas peças 
mais recentes, destaque para O Português Voador (2010) e O Mistério da Visita 
(2008). É cofundador da associação Astro Fingido. Integrou, desde 1999,  
o elenco de vários espetáculos do TNSJ. Refiram ‑se os mais recentes: O Café, 
de Goldoni, enc. Giorgio Barberio Corsetti (2008); Platónov, de Tchékhov,  
enc. Nuno Cardoso (2008); Tambores na Noite, de Bertolt Brecht (2009),  
e Alma, de Gil Vicente (2012), encenações de Nuno Carinhas.

TNSJ
Praça da Batalha
4000‑102 Porto
T 22 340 19 00 

TeCA
Rua das Oliveiras, 43
4050‑449 Porto
T 22 340 19 00 

MSBV
Rua de São Bento 
da Vitória
4050‑543 Porto
T 22 340 19 00 

Linha Verde 
800‑10‑8675

www.tnsj.pt
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Cena Pausada (pormenor), 

Técnica mista   linóleo, 

50 cm x 130 cm, 2014



[ < ] [ > ] 

Cena Pausada, 

Técnica mista sobre linóleo, 

50 cm x 130 cm, 2014
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Coerência nas Ligações (pormenor), 

Técnica mista sobre linóleo, 

50 cm x 130 cm, 2014



[ > ] 

Coerência nas Ligações, 

Técnica mista sobre linóleo, 

50 cm x 130 cm, 2014
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Ideia Matriarca, 

Técnica mista sobre linóleo, 

50 cm x 130 cm, 2014



[ > ] [ >> ] 

Maqueta Origami, 

Técnica mista sobre linóleo, 

50 cm x 130 cm, 2014



[ > ] 

Emoção Acrílica, 

Técnica mista sobre linóleo, 

50 cm x 130 cm, 2014
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Pensa Porco, 

Técnica mista sobre linóleo, 

48 cm x 132 cm, 2014
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Reflexões do Filtro, 

Técnica mista sobre linóleo, 

50 cm x 130 cm, 2014
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Ponto s/ título 2, Madeira e 

tijolo, 63,5 cm x 60 cm x 51 cm, 

2014

[ < ] 

Ponto s/ título 1, Madeira e 

tijolo, 63,5 cm x 60 cm x 51 cm, 

2014

[ > ] 

Ponto s/ título 3, Madeira e 

tijolo, 63,5 cm x 60 cm x 51 cm, 

2014



[ << ] [ < ] 

Knuque, Gesso e tecido, 

12 cm x 31 cm x 20 cm, 

2014



[ > ] [ >> ] [ >>> ] 

Actor’s Panopticon, 

(vista geral da exposição), 

2014
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100
Aforismos

para 
o 

Falso 
ser

Virtude

texto do Falsific(ator)



--

1



--

1 O falso não é verdadeiro.



--

2 O falso é falso.



--

3 O falso nem sempre é inimigo do verdadeiro.



--

4 Tem dias em que o falso ajuda o verdadeiro.



--

5 Tem dias em que o falso ajuda o verdadeiro.



--

6 O falso-falso até pode ser mais belo do que o verdadeiro.



---

7 O falso-falso vive no mundo independentemente 

do elogio permanente ao verdadeiro.

-



--

8 O falso-falso não deve ter ciúmes do verdadeiro.



--

9 Quando faço a representação do falso 

tenho de acreditar que é verdadeiro e não falso.



--

10 Uma representação do verdadeiro também é falsa.



--

11 Uma representação do falso só é falsa 

quando me é dito pelo galerista.



--

12 Uma representação do falso só é falsa 

quando me é dito pelo colecionador.



--

13 Uma representação do falso só é falsa quando me é dito 

por um especialista em curadoria e preservação.



--

14 Uma representação do falso só é falsa 

quando me é dito pela polícia.



--

15 O linho não é falso, o óleo de linhaça não é falso, 

a madeira da grade é tão boa como as melhores madeiras.



--

16 O barro, o ferro, o aço não é falso... a película não é falsa...



--

17 Tudo o que faço com estes materiais é.



--

18 O índio nu é verdadeiro, mas se estiver vestido é falso.



--

19

Um rio se estiver cheio é um rio, mas se estiver vazio 

continua a ser um rio... a natureza não tem falso, 

nem verdadeiro... a natureza é.



--

20 Um bêbado com uma garrafa cheia é falso, no entanto, 

se a garrafa estiver vazia é verdadeiro.



--

21 Posso não envelhecer durante uma vida 

e envelhecer tudo numa tarde.



--

22 Posso querer desaparecer por uma tarde 

e isso não acontecer.



--

23 Posso querer muito estar 

e ninguém dar pela minha presença.



--

24 Posso querer dar nas vistas e apesar de toda a minha 

sôfrega exuberância ninguém olhar para mim.



--

25 Quero saber: quando estou só é verdadeiro?



--

26

Quero saber: quando dou uma festa... ela existiu? 

Ela aconteceu?

 (não me lembro de nada no dia seguinte...)



--

27 “Monsieur Elmyr, mais uma garrafa?” Soa-me a falso...



--

28 “Não, não posso, Monsieur Elmyr, tenho mulher e filhos!”



--

29 As cadeiras e as mesas da esplanada 

apenas são verdadeiras para os turistas.



--

30 Sentado na esplanada vazia é falso-falso-falso...



--

31 As ostras não me caíram bem... são falsas.



--

32 Esta flute já não tem bolhinhas... 

não é verdadeiro champanhe!



--

33 As coisas correm mal e cada vez será pior! 

(ó meu deus...)



--

34 É possível que não haja ninguém neste lugar... e isso é...?



--

35 Pertenço a que lugar? Nem a um, nem a outro?



--

36 A minha obra... sim, porque eu tenho obra, 

converteu-se num país estrangeiro onde reina a falsidade.



--

37 Neste país estrangeiro onde reina a falsidade, 

o falso impôs a sua lei.



--

38 Neste país estrangeiro onde reina a falsidade, 

o verdadeiro prevarica.



--

39 Neste país estrangeiro onde reina a falsidade, 

o verdadeiro vive há muito anos na prisão.



--

40 As fronteiras deste país estrangeiro estão fechadas,

 é impossível voltar a casa.



--

41 As fronteiras deste país estrangeiro apenas deixam sair, 

de longe a longe, meias verdades.



--

42

A meia verdade até à cintura é verdadeira, 

mas da cintura pra baixo é completamente falsa 

(não tem pernas para andar...)



--

43 A meia verdade é quase tão esquiva como a mentira, 

como o falso.



--

44 A meia verdade é tão híbrida que faz impressão!



--

45 Sempre odiei meias verdades.



--

46 Meias verdades dão um ar tão retro, tão out fashion...



--

47

“É preciso ter-se vivido lá em cima 

para se saber como se devem fazer as coisas.” 

Lá em cima? Onde?



--

48 Lá em cima está o verdadeiro, e cá em baixo o falso?



--

49 Não, o verdadeiro está por baixo e o falso por cima.



--

2



--

50 O verdadeiro fica do lado direito e o falso do esquerdo.



--

51 Não pode ser! 

O falso fica do lado direito e o verdadeiro do esquerdo.



--

52 Mas nunca vivi lá em cima... Gostava, mas agora já é tarde!



--

53 O falso é a ante câmara 

de um outro espaço que não sei definir.



--

54 Pavese dizia que: 

a arte de desprezar a arte é a arte de estar só.



--

55 A arte não pode nem deve ser desprezada, 

isso seria o meu fim...



--

56

Se calhar não compreendo profundamente as palavras 

de Pavese... não quero o desprezo de nada, quero ser falso, 

quero ser o íntegro amante da falsidade.



--

57 Dou demasiado valor à arte e não devia.



--

58

Ela não merece o meu consolo e devoção. 

Toda a minha vida em função dela. 

Isso seria verdadeiro e não posso ir por aí.



--

59 Encontrei-me solitário e sem rumo... 

(não é em relação a ti Mark, caso leias estas palavras...) 



--

60 Estou encravado na bifurcação... 

True/false... True/false... True/false...



--

61 Talvez tenha dupla identidade?!



--

62 Duas atitudes antagónicas no mesmo corpo.



-

63

Talvez a minha obra tenha na mesma porção, tanto de 

falso como de verdadeiro, isto é, estudei suficientemente 

o autor (a falsificar) que quase consigo sentir o que ele 

sentia, ao mesmo tempo, debato-me para que aquilo seja 

meu... só meu... quero o autêntico.



--

64 “Não acha que podia fazer melhor!” 

- Apetecia-me matar o galerista.



--

65 “Parece-me que este trabalho não pertence a esta série” 

- e eu com isso! Estava capaz de estrafegar todos os curadores!



--

66 As razões que me impelem a pintar são múltiplas 

e grande parte delas secretas.



--

67 Em vez do verdadeiro ou falso, o secretismo talvez me leve 

a não ter de tomar uma decisão.



--

68 É isso: as razões da falsificação são secretas.



--

69 As razões da falsificação são secretas e místicas.



--

70 O falso místico.



--

71 Elmyr, o secreto falso místico.



--

72 A eternidade pode ser preguiçosa para alguns ídolos.



--

73 Mas se a eternidade for falsa passa a ser idolatrada 

por todos os meus seguidores.



--

74 A falsa eternidade dos verdadeiros ídolos.



--

75 Às dez da noite tenho de pôr a falsidade na máquina 

de lavar... O meu contador é bi-horário.



--

76 A verdade nunca se lava.



--

77

Quando o tambor (da máquina de lavar) começar com a 

centrifugação... a falsidade vai mirrar um bocadinho, 

mas vai aprender que o faço para o bem dela.



--

78 Com este tempo 

a falsidade vai demorar muito tempo a secar.



--

79 Toda a vizinhança vai comentar quando a vir no estendal 

molhada e desbotada... e a ser levada pelo vento!



--

80 Um passo em falso e estou morto.



--

81 Não faço nada sem uma falsa alegria.



--

82 Não faço nada sem a falsa alegria espiritual... só isso conta!



-

83

Elmyr sabia perfeitamente que a falsificação o afastava 

do território “nobre” da arte, apesar disso, permitia-lhe ter 

uma rica vida, mas deixava-o sempre do lado de fora 

-  é isto que quero deixar escrito. É isto que quero 

que escrevam nos catálogos e nas enciclopédias - 

Elmyr ficou sempre do lado de fora.



--

84 Quero que reconheçam a falsa grandeza do homem 

- que fique em testamento.



--

85 Elmyr apostou tudo em ter uma vida preenchida 

- e teve-a... Oh, se a teve!



--

86 Serei um exemplo para todos os artistas, 

para todos os estilos, para toda a arte...



--

87 Provocarei uma angústia sardónica 

a todos os verdadeiros artistas.



--

88 Alguns deixarão de pintar. 

(Por minha causa... que bom...)



--

89 Outros dirão: “Vou deixar de pintar 

em homenagem ao magnânimo Elmyr.”



--

90 Criei a tumba da arte.



--

91 Muitos virão depositar falsas flores, 

apenas um trará flores verdadeiras.



--

92

Muitos acenderão velas, depositarão pernas e mãos 

de cera sobre a laje de mármore que protege o meu corpo 

embrulhado no lençol litúrgico da falsificação.



--

93 Não é bom Elmyr, o teu estomago está prestes a implodir!



--

94 A história dissecará a minha vida.



--

95 A história da arte sufocará com o meu legado.



--

96 A Interpol e o FBI não querem que 

o meu trabalho pertença à história.



--

97 “Partir e viver ou ficar e morrer” 

qual Romeu, de Shakespeare.



--

98 Que ardor que sinto no estomago! 

Não sucumbas coração!



--

99 Consegui a falsidade Original.



--

100

É o Mal, Elmyr! 

É o teu Mal! 

É o Mal de Elmyr!



-
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