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A tese Percursos poéticos encontra-se dividida em dois Volumes: Em 
4 estudos, as obras e os discursos de quatro artistas visuais recebem 
um estudo histórico e iconográfico. Já no livro-ensaio, apresento 
o trabalho plástico pessoal, principalmente em pintura, realizado 
durante o período de doutorado.

No primeiro Volume, foram dedicados dois ensaios aos ar-
tistas Alfredo Volpi e Maria Helena Vieira da Silva, no contexto 
do modernismo. Tal Volume consta também de entrevistas rea-
lizadas com Fabio Miguez e Manuel Caeiro, agora no âmbito da 
arte contemporânea. Analisando os textos históricos e das entre-
vistas, é notável como a particularidade dos discursos dos artis-
tas permite uma maior aproximação do contexto original no qual 
se desenvolveram os seus trabalhos.  

Desse modo, os depoimentos pessoais e práticas pictóricas 
dos artistas levam a uma interpretação poética de suas obras, 
tendo as cidades como espaço processual da arte: seus percursos 
criativos estabelecem relações com a vivência e com suas via-
gens, em São Paulo e Lisboa, entre outros lugares mencionados.

Palavras-chave: 
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discourse from four visual artists. The accompanying essay-book 
showcases the individual work in visual arts, especially in painting, 
I have been producing during the development of my PhD thesis.

The first Volume includes two essays, on artists Alfredo  
Volpi and Maria Helena Vieira da Silva, set within the modernist 
context. This Volume also includes interviews with Fabio Miguez 
and Manuel Caeiro, set within the context of contemporary art. 
By analyzing the historical texts and interviews, a notable spe-
cificity of the artists’ discourses emerges and allows for greater 
approximation to the original context in which their work was 
produced.

Therefore, the interplay between personal testimonials and 
the pictorial practices of these artists affords a poetic interpreta-
tion of their work, with the city as their procedural space, as their 
creative paths relates to their experiences and travels, either in 
Sao Paulo or Lisbon, among other places.
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Notas prévias

Durante o mestrado, as indagações acerca dos processos de traba-
lho tornaram-se fundamentais. Ficou claro para mim que a cons-
trução desta tese deveria passar tanto pela investigação plástica, 
material, quanto pela pesquisa histórica e iconográfica no âmbito 
da Universidade. 

Portanto, apresento no Volume 4 estudos parte integran-
te desta pesquisa, a procura pelos discursos dos artistas, como 
quando discorrem sobre suas próprias obras e procedimentos. 
Já no Volume livro-ensaio, exponho os trabalhos feitos durante o 
doutorado.

Esse percurso me levou a olhar com mais atenção as imagens 
principalmente de pintores que fazem parte da minha memória-
-imaginação: esta é uma ideia do Giulio Carlo Argan, com que me 
deparei em seu livro História da arte como história da cidade, e que 
me conduziu nesse processo de estudar-fazer-escrever.  

Por critérios da ordem da inquietação artística e da vonta-
de de pesquisa, escolhi quatro artistas que percorrem cidades, 
sendo existentes ou imaginadas. Alfredo Volpi e Maria Helena 
Vieira da Silva, com seu amplo legado, e Fabio Miguez e Manuel 
Caeiro, com sua trajetória em construção. Percebi que comecei a 
percorrer metaforicamente as cidades de suas memórias e per-
cepções e, por fim, a memória-imaginação de cada um deles.  

Foi então que a pesquisa iconográfica se tornou essencial, 
sendo elaborada aqui junto aos escritos e na forma de um breve en-
saio de imagens das obras dos artistas que compõem este Volume.  
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Doutra parte, os textos: aos poucos, lendo os depoimentos, decidi 
por duas abordagens de pesquisa distintas. No caso do estudo de 
Volpi e Vieira da Silva, o contexto da arte moderna dispõe de am-
pla bibliografia e permite maior distanciamento histórico. A fim 
de mapear sua trajetória artística e lugares vivenciados, procurei 
também referências de críticos e teóricos. Desse modo, desenvol-
vi um texto para cada artista, no capítulo que chamei de Discurso 
e poética. Torna-se importante enfatizar que estes escritos tomam 
a forma de ensaios1, estabelecendo relações mais livres entre os 
assuntos pesquisados, o que deixará algumas questões em aber-
to. Por outro lado, o âmbito contemporâneo desperta o interesse 
de propor novos depoimentos2, o que levou à realização das en-
trevistas com Miguez e Caeiro.

Além do apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a pesquisa recebeu 
o amparo da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universida-
de de São Paulo, com a participação do projeto Tanto Mar3 no 
Edital de Difusão e Intercâmbio Cultural e Científico em 2013, o 
que permitiu as visitas à Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva 
(FASVS) em Lisboa, e ao ateliê de Manuel Caeiro para a realiza-
ção das entrevistas.

Gostaria ainda de esclarecer que, apesar da pesquisa abor-
dar artistas portugueses e brasileiros, essa pesquisa não se detém 
sobre nenhum tipo de estudo comparativo entre eles. 

Apresento assim um recorte bastante pessoal, pelo viés 
da minha experiência como artista, de quatro percursos moder-
nos e contemporâneos, nas cidades que habitam e noutras por 
onde passam.

1 Na concepção de ensaio de Theodor 

Adorno. 2 Os registros são feitos em audio-

visual, para registrar seu local de trabalho.  

3 Realizado em colaboração entre a Eca/

Usp e a Universidade de Arquitetura de Lis-

boa, FAU-Lisboa/Portugal em outubro de 

2014, juntamente com pesquisadores do 

Grupo de estudos cromáticos coordenado 

pelo professor Marco Giannotti, orientador 

do presente trabalho.
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Artes visuais e mnemônicas
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(...) Há tão pouca gente que ame as paisagens que não existem! (...)
 

Hora Absurda, 1913. In: Pessoa, Fernando. Poesias. 

Lisboa: Ática, 1942, p. 21.

1 Giulio Carlo Argan. História da arte como 

história da cidade. São Paulo, Martins Fon-

tes, 2005. 2 Giulio Carlo Argan. História da 

arte como história da cidade. São Paulo, 

Martins Fontes, 2005. Capítulo A história 

da arte e a cidade, p.52. 

Nas obras escolhidas aqui, mostram-se latentes a multiplicidade 
de estímulos de sua vivência, associados à imaginação. A ambiên-
cia de cada lugar, os materiais disponíveis, meios de trabalho, sua 
história, associam diferentes elementos à formação do artista. A 
equação entre cidade real e cidade mítica ressoa nas imagens.

Dessa forma, são enriquecedoras as proposições de Giulio 
Carlo Argan quando aponta que o espaço urbano faz parte de 
um todo que abrange desde o quarto de dormir até a zona rural, 
com amplas interseções entre campo e cidade. E como o artista 
está sujeito ao acúmulo de suas percepções, de obras de arte e do 
ambiente em que vive, num processo inconsciente que seria a 
memória-imaginação de cada um. A emoção ante cenas e objetos, 
a escolha dos assuntos, tomam corpo durante o fazer:1 

O artista é alguém que faz e tem uma técnica, que 
certamente tem uma ordem, porque pressupõe um 
projeto e uma determinada sucessão de atos. É a 
exigência prática do fazer que chama de volta ao 
presente, à urgência do que-se-tem-de-fazer, expe-
riências passadas, muitas vezes remotas, às vezes 
esquecidas. É a ordem do fazer que dá ordem às 
recuperações mnemônicas, ao movimento da ima-
ginação. Evidentemente, não se trata de materiais 
elaborados. O dado mnemônico com frequência 
mostra-se incompleto, impreciso, confuso; apenas 
na ordem técnica do fazer adquirirá um significado2

A visualidade, primordial na organização espacial humana, quan-
do elaborada pela percepção de cada um, elenca objetos, cores, 
lugares, de modo particular.

Os percursos, ocasionais ou obrigatórios, fazem parte da 
memória-imaginação dos artistas, residências onde viveram pe-
ríodos mais curtos ou mais longos, lugares visitados em viagens 
ou revisitados pela memória.
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Discurso e 
poética



Os ensaios dedicados aos artistas Alfredo Volpi e Vieira da Silva 
foram desenvolvidos a partir de seus depoimentos. Discorrem so-
bre elementos centrais da poética pictórica de cada um, como a 
reflexão plástica, a pesquisa de materiais e o cromatismo. 

Ao final de cada ensaio, encontram-se as transcrições de 
trechos selecionados das entrevistas originais, na forma de frag-
mentos. Esse mapeamento, por sua vez, foi pautado na escolha 
de assuntos como memória, diálogo, reflexão, cor, materiais e 
procedimentos, sem o compromisso de seguir uma ordem crono-
lógica ou bibliográfica.

alfredo volpi

A maior parte dos documentos data do ano de 1976, quando Vol-
pi completava 80 anos e já pintava há aproximadamente 65 anos. 
Demonstram em parte um registro daquele momento da vida do 
artista, além de inquietações que percorrem toda sua trajetória1.

As entrevistas presentes no Arquivo Multimeios do CCSP 
foram idealizadas pelo Serviço de Documentação e Informação 
da Prefeitura de São Paulo, por conta das comemorações do ani-
versário de 80 anos de Alfredo Volpi2. 

Uma parte das entrevistas foi conduzida por Daisy Pecci-
nini3 em 1976 na residência e ateliê de Volpi4, e Radha Abramo 
conversou com o artista na Capela do Cristo Operário5. As pes-
quisadoras juntamente com Regina Helena da Silva elaboraram 
a relação de perguntas, que investigam a obra e o processo criati-
vo do artista, para as interlocuções com Volpi6.

Outros documentos pesquisados são o texto O poeta e a ci-
dade7 e o registro audiovisual gravado para o Especial Volpi TV 
Cultura 1975–76. O vídeo integra o Festival 40 anos da TV Cultura8.

Fontes de pesquisa
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1 Foram transcritos do áudio original, ainda 

sem edição ou revisão posteriores. Estão 

disponíveis para a transcrição apenas par-

cial, por questões autorais. Editei parte dos 

trechos que selecionei do discurso de Volpi, 

com o objetivo de proporcionar melhor flui-

dez ao texto escrito, visando o mínimo de 

interferência sem alterar seu conteúdo. 2 

Outros eventos comemorativos foram as 

exposições retrospectivas no Museu de 

Arte Moderna de São Paulo, MAM-SP, em 

1975, e no Museu de Arte Contemporânea 

de Campinas, MAC-Campinas, em 1976. 

3 Daisy V. M. Peccinini entrevistou Alfre-

do Volpi em 16/01/1976, 03/02/1976 

e 08/04/1976. 4 Rua Gama Cerqueira, 

154, Cambuci, São Paulo. 5 Radha Abramo 

conversou com o artista em 05/04/1976. 

A Capela do Cristo operário possui obras 

realizadas por Volpi e também por outros 

artistas. 6 As pesquisadoras realizaram as 

pesquisas a pedido do Centro de Pesquisas 

de Arte Brasileira (CPAB), Área de Artes 

Plásticas, do Departamento de Informa-

ção e Documentação Artísticas (IDART) da 

Prefeitura de São Paulo, hoje incorporado 

ao Centro Cultural São Paulo (CCSP). 7 

Gravação de 09/05/1974. Texto: O poeta 

e a cidade. Tombo: DT 249. 8 O vídeo en-

contra-se disponível no site <https://www.

youtube.com/>. 9 O projeto Tanto Mar, 

elaborado juntamente com pesquisadores 

do Grupo de estudos cromáticos, coorde-

nado pelo professor Marco Giannotti, re-

cebeu o apoio da Pró-Reitoria de extensão 

artística e cultural da Universidade de São 

maria Helena vieira da silva

Nas visitas à Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva (FASVS)10 
em Lisboa, tive acesso aos materiais do Fundo documental, como 
correspondências, fotografias e artigos de jornal da época em que 
Vieira da Silva estava em plena atividade artística. Pude também 
adquirir livros ainda não publicados no Brasil até o momento com 
transcrições de cartas, conversas e depoimentos, contendo o dis-
curso original da artista.

No livro O fulgor da luz, utilizado como principal referência 
neste texto, Anne Philipe, amiga do casal, entrevista Maria Helena 
e Arpad Szenes — também pintor, marido de Vieira da Silva — na 
residência deles, muito provavelmente na Rue de l’Abbé Carton, no 
bairro XIV da cidade de Paris, aproximadamente em 197811.

Paulo e foi realizado em colaboração entre 

a ECA/USP e a Universidade de Arquite-

tura de Lisboa, FAU-Lisboa/Portugal em 

outubro de 2014. 10 Site da FASVS. Dis-

ponível em: <http://fasvs.pt/>. Acesso em: 

13/05/2013. 11 A primeira edição da pu-

blicação que resultou das entrevistas é de 

1978, por isso elas devem ter-se realizado 

por essa data. Informação da pesquisadora 

do Centro de Documentação e Investiga-

ção da FASVS, Martha Punter, em conversa 

via e-mail. Mensagem recebida por taisca-

bral@terra.com.br em 14 de jan. 2015. A 

entrevista oscila entre a informalidade da 

conversa e respostas mais diretas às per-

guntas elaboradas sobre vários assuntos, 

como memória pessoal, percurso artístico, 

música e literatura.
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Percursos de Alfredo Volpi
Lucca, 1896 — São Paulo, 1988

22 Percursos poéticos vol.1  4 estudos 



imagens
1 Sem título, 1914, óleo sobre cartão, 

16,5 x 23,5 cm. 2 Sem título, 1914, óleo 

sobre cartão, 15,0 x 16,0 cm. Fotografias: 

João Luiz Musa. 
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 Jamais veríamos uma paisagem nova se não tivéssemos, com 
nossos olhos, o meio de surpreender, de interrogar e de dar forma a 

configurações de espaço e cor jamais vistas até então.

Merleau-Ponty, Maurice. A Prosa do Mundo. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2002, p. 119.
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paisagem e memória

Chamam a atenção nos depoimentos de Volpi suas inquietações, 
em especial sobre as qualidades plásticas de seus trabalhos, seu 
cromatismo e, de modo geral, como se deu seu percurso artístico, 
ligado à segunda geração do modernismo brasileiro, inerente à 
crescente urbanização de São Paulo nas décadas de 1930 e 19401. 

O processo de transformação da cidade no âmbito moderno 
estava presente no cotidiano no bairro do Cambuci, onde Volpi 
chegou em 1898, com aproximadamente um ano e meio de idade, 
juntamente com a família2 e morou a maior parte de sua vida.3 
Seu processo de descoberta da pintura está intimamente ligado à 
sua vivência no bairro. 

As declarações de Alfredo Volpi levam o espectador da obra 
a um passo atrás, a um momento anterior ao trabalho finalizado 
e à análise crítica, no qual acontecem o pensamento e as ações 
do autor. Com 8 ou 9 anos4, Volpi gostava de olhar as pessoas 
trabalhando com entalhe em madeira nas oficinas de carpintaria 
da região do Cambuci e da Mooca, onde se fazia móveis: “Ia lá e 
olhava”.5 Depois trabalhou na tipografia: 

Acontece que justamente nesta tipografia, tinha lá 
um empregado que ganhou de presente uma caixa 
de aquarelas inglesa, então me vendeu por 500 réis 
a caixa de aquarelas... (...) eu te dou no fim do mês 
o dinheiro... (risos), e com essa aquarela comecei a 
borrar com tinta, pintar. (...)6

Já na adolescência, a partir dos 12, até os 47 anos de idade, aproxi-
madamente entre 1910 e 1945, Volpi pinta nos arrabaldes do Cam-
buci. Começa a pintar as primeiras telas a óleo, paisagens, figuras, 
flores 7, indo aos lugares próximos de sua casa.

1 De acordo com a concepção do crítico de 

arte Mário Pedrosa, a primeira está asso-

ciada à Semana de 22 e à busca da iden-

tidade nacional, e a terceira é inerente à 

criação das Bienais. Sobre o assunto, ver: 

Pedrosa, Mário. Acadêmicos e Modernos. 

Textos Escolhidos III. São Paulo: Edusp, 

1998. (Org. Otília Arantes). 2 Nasceu em 

Lucca, como sua mãe, e seu pai em Bolo-

nha, Itália. 3 Arquivo Multimeios, CCSP/

SMC/PMSP. Tombo: DT2564. Entrevis-

ta com Alfredo Volpi em 03/02/1976. 

11 páginas, pp. 4–5. 4 Idem. Tombo: 

DT2566. Entrevista com Alfredo Volpi em 

08/04/1976, 31 páginas, p.04. 5 Idem. 

Tombo: DT2564. Entrevista com Alfredo 

Volpi em 03/02/1976. 11 páginas, p. 05. 

6 Editado. Arquivo Multimeios CCSP/SMC/

PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista com Al-

fredo Volpi em 08/04/1976, 31 páginas, 

pp. 4–5. 7 Idem. Tombo: DT2566. Entrevis-

ta com Alfredo Volpi em 08/04/1976, 31 

páginas, p.07.
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Em dado momento, passa a pintar as paisagens no ateliê, mas a 
partir de sua memória. Diferencia a paisagem ao ar livre, a ques-
tão da mimese da paisagem — enquanto tradução da atmosfera, 
da luz — daquela feita no ateliê. Considera o uso da cor e a organi-
zação formal como assuntos próprios da pintura. Fazer o trabalho 
depois, no ateliê, trazia uma construção diferente e outra expres-
sividade, pois a paisagem seria acessada principalmente pela me-
mória do visto, sentido, percebido.

Pesquisadora — E essa observação era feita através 
de desenhos, quer dizer, você chegava no ateliê com 
desenhos.
Volpi — Não. Eu não fazia o desenho. 
P — Só visual. Guardava na memória.
V — Sim. Senão ficava escravo outra vez do dese-
nho de lá (risos)...8

8 Editado. Arquivo Multimeios CCSP/SMC/

PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista com Al-

fredo Volpi em 08/04/1976, 31 páginas, p. 

09, p. 21. 

imagens
1 Sem título, déc. 1910 (fim da década), 

óleo sobre tela, 15,0 x 9,0 cm. 2 Sem títu-

lo, c. 1945, óleo sobre tela, 80,0 x 63,7 cm.  

3 Sem título, 1948, óleo sobre tela, 118,0 

x 190,0 cm. Fotografias João Luiz Musa.
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Porém, para Volpi, primeiro “é preciso observar a natureza”. São 
dois diferentes tipos de aprendizado. Quando feita no ateliê, a 
construção plástica torna-se central para a pintura.

Em outra declaração sobre memórias de seu bairro, o artis-
ta conta sobre as festas juninas, que ocorrem no período de junho 
e julho, em dias santos: “Ia-se pegar balões aqui, nos dias de São 
João, Santo Antônio”.9

A Festa de São João, a “mais brasileira das festas”10, tem fo-
gueiras, balões, danças, música e comidas típicas. Festividade de 
origem rural, através do processo de urbanização foi inserida no 
cotidiano da cidade. Uma das fases sobre a qual foi manifestado 
enorme interesse de críticos, escritores e colecionadores, e se tor-
nou icônica em sua obra, é a que compreende as pinturas chama-
das de “Bandeirinhas”. São imagens que Volpi começa a fazer por 
volta dos anos 1950, nas quais utiliza em sua construção elemen-
tos isolados de seu contexto inicial, e que remetem à ornamenta-
ção das festas religiosas ou populares”. Além das bandeirinhas 
existem as fachadas, os mastros; entre outras formas recorrentes, 
como as ogivas, barcos/velas, elementos de fachada...11

Em suas declarações Volpi afirma que não pinta bandeiri-
nhas. Para ele, toda sua obra teve sempre o mesmo foco: resolver 
problemas da pintura. Utiliza os elementos não como descrição ou 
tema, porém como solução plástica, pretexto, imaginação. Con-
textos que aparecem nos títulos de obras como “Festa de São João” 
(1953) e “Casario” (1952), são para ele problemas de cor, forma, 
construção pictórica: “Bom, pega uma fachada de um período e 
pega uma de outro. Há uma diferença enorme entre uma e outra. 
Mas o problema é o mesmo — sempre é o problema da pintura”.

Seu trabalho resulta de uma pesquisa manual e reflexiva, de 
um profundo conhecimento dos procedimentos adquirido laborio-
samente, que evidenciam soluções plásticas altamente sofisticadas. 

9 Vídeo Especial Volpi TV Cultura 1975–

76, do Festival 40 anos — TV Cultura. 

Disponível em: <www.youtube.com.br>. 

Acesso em: 20/04/2015. 10 Segundo o 

antropólogo Roger Bastide (1898–1974). 

In: Natália Scareli. Espaço e Espetáculo: 

estudo de algumas Festas Religiosas e Po-

pulares em Ouro Preto/MG. 2014. Traba-

lho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo) — Universidade 

Federal de Ouro Preto, p. 39. 11 Parte do 

pensamento da crítica de arte da época, 

assim como pesquisas posteriores, apre-

sentam estudos cronológicos de sua obra. 
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imagens
1 Sem título, déc. 1910 (fim da década), 

óleo sobre cartão, 16,0 x 25,5 cm. 2 Sem tí-

tulo, déc. 1920 (fim da década)/ déc. 1930 

(início da década), óleo sobre cartão, 30,5 x 

39,0 cm. Fotografias: João Luiz Musa.
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imagens
1 Sem título, 1951, têmpera sobre tela, 

81,0 x 116,0 cm. 2 Sem título, 1968, 

têmpera sobre cartão colado sobre tela, 

23,5 x 32,5 cm. 3 Casas, 1953, têmpera 

sobre tela, 80,0 x 46,0 cm. Fotografias: 

João Luiz Musa.
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formação

A formação autodidata, como a de Volpi, é recorrente na história 
da arte moderna brasileira, devido também ao colapso das Acade-
mias de arte. Sônia Salzstein afirma sobre esse assunto: “(...) não 
vejo, portanto, como excepcional o fato de Volpi ter se firmado à 
margem do ambiente mais intelectualizado da época e sem ter 
tido estudo artístico formal. Seria inapropriado rotulá-lo como ‘in-
gênuo’, ‘simplório’ ”.12

Na época de formação do artista a cidade não dispunha de 
universidades de artes como hoje. “O Liceu de Artes e ofícios era 
um dos polos mais importantes de formação dos que não tinham 
recursos para estudar com particulares ou no exterior”. Propor-
cionava o convívio com mestres italianos “de formação acadê-
mica e especializados na pintura de ornato”.13 No encadeamento 
das atividades artísticas, a influência portuguesa, francesa, de-
pois italiana, eram centrais.14

Entre 1934 e 1940 alguns artistas frequentavam os ateliês do 
Palacete Santa Helena, na Praça da Sé. Volpi e alguns amigos, 
como Francisco Rebolo Gonzales, saíam para pintar juntos a pai-
sagem nos arredores do bairro do Cambuci e Brás.15 Observando o 
ofício de pinturas de paisagem nas casas de moradores da região, 
um tipo de decoração bastante apreciado, o exercício de “apren-
der olhando”, propiciou o trabalho como pintor-decorador. 

P — E quando você recebeu as primeiras encomendas 
de pintor de paredes?
V — (...) nesse tempo pintavam, mesmo nessas ca-
sas de operários tinha sempre uma paisagem fora, 
na entrada — hoje, acho que não existe mais... 
nem tem mais casas, só apartamentos... (risos), 
naquele tempo cada casa tinha o seu quintal, a 
sua chácara... de modo que eu comecei vendo 
aquilo e tornou a mexer.

Em 1915 começou a pintar painéis nas residências do Cambuci. 
Depois recebeu encomendas para a ornamentação por pessoas 
com maior poder aquisitivo, para decorar a sala de visitas no estilo 
chamado “Luis XV”, geralmente na Avenida Paulista e na Rua do 
Paraíso. 

12 Sonia Salzstein. Volpi. Rio de Janeiro: 

Campos Gerais Edição e Comunicação 

Visual, 2000, p. 21. Sonia Salzstein faz 

apontamentos esclarecedores e precisos 

sobre a obra de Volpi. Outros autores tam-

bém realizaram estudos importantes sobre 

o artista, como Lorenzo Mammi e Rodrigo 

Naves. Um instigante debate entre esses 

dois últimos juntamente com Sonia Salzs-

tein, Paulo Sérgio Duarte, Alberto Tassinari 

e o pintor Paulo Pasta, com mediação de 

Vanda Klabin, foi transcrito para a forma do 

livro 6 perguntas sobre Volpi, (6 perguntas 

sobre Volpi. Um debate sobre arte brasi-

leira. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 

2009. Vários autores). 13 Sonia Salzstein. 

Volpi. Rio de Janeiro: Campos Gerais Edição 

e Comunicação Visual, 2000, p. 21. 14 O 

panorama de ensino artístico no Brasil foi 

iniciado com as corporações de ofícios, 

coloniais, bastante presentes em Minas 

Gerais e Bahia, de fundo marcadamente 

religioso, depois as iniciativas de Don João 

VI no século XIX com a Missão Francesa 

que culminaram na Academia Imperial de 

Belas Artes, no Rio de Janeiro, sendo mode-

lo para os Liceus de Artes e Ofícios no Rio 

de Janeiro, em São Paulo e Pernambuco. O 

Instituto de Artes da Universidade Federal 

do rio Grande do Sul, entre outras institui-

ções, existe até hoje, em diferentes moldes. 

Aos poucos, é constituído um maior número 

de instituições de comunicação e cultura, 

e de artes. A Universidade de São Paulo 

foi inaugurada em 1934. Os artistas e es-

critores, participam deste meio crescente, 

em eventos comemorativos e exposições, e 

possuem uma convivência bastante inten-

sa. 15 Era principalmente essa convivência 

cotidiana que constituía o grupo: pinta-

vam, desenhavam, e não se auto definiam 
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Era um trabalho bastante valorizado, o pagamento era suficiente 
para o artista se sustentar por até quatro meses. Possibilitava que 
comprasse materiais e que tivesse disponibilidade de tempo para 
desenvolver seu trabalho pessoal em pintura. 

A constituição da experiência artística de Volpi se dava nes-
te ambiente, de encontros nos ateliês, cursos livres, exposições e 
na prática artística diária. 

Aos poucos, as pesquisas referentes aos procedimentos se 
intensificam, à medida que o vocabulário formal é simplificado.

materiais

Volpi gostava de experimentar pigmentos extraídos de diferentes 
tipos de terra. Para a preparação dos pigmentos naturais, ele rea-
lizava o processo de hidratar porções de terra, decantar, peneirar, 
até obter os grãos mais finos, que formam as cores. A restaurado-
ra e geóloga Eva Kaiser Mori, em sua pesquisa, pôde identificar 
tonalidades parecidas entre si, mas que podiam ter composições 
químicas muito distintas. Entre os elementos comuns foram en-
contrados o cobalto e o zinco, mas também o nióbio, mais raro16.

Submetia as cores a testes de permanência e resistência à 
luz, tanto os pigmentos que prepara como os comprados, “como 
se pode observar à entrada de seu ateliê uma tira de papel, onde 
ele pintou em quadrados pequenos uma escala de cores e depois 
deixou ali, exposta ao sol, à luz, para ver se empalideciam”, con-
ta Daisy sobre as visitas ao ateliê do artista. Para fazer as telas, 
utilizava linho. Para o chassis, ele mesmo costumava serrar a ma-
deira, montar a estrutura e esticar o tecido. “Prepara a base para 
a pintura com 7 ou 8 camadas de gesso ou carbonato de cálcio, 
misturado com a cola a base de proteína animal, nacional ou im-
portada”, a pesquisadora esclarece.

Volpi utilizava muitas vezes um óxido alemão para a cor 
azul. “Provei ele no afresco, vi, que era resistente e assegurei, 
guardei... comprei 5 kg... ainda tenho, desse azul aí...”. Fez os 
afrescos em 1957, em Brasília, e na têmpera do Cristo Operário, 
em São Paulo. 

Volpi explica que, no afresco, o pigmento é adicionado à 
água, o que não altera muito suas características. Já na têmpera, 
por ser gordurosa, produz um azul diferente. Apesar de ser o mes-
mo óxido, a cor azul se modifica por estar misturada em outro 
meio aglutinante17.

por ideias, mas por suas experiências em 

comum, entrelaçadas ao Centro da cidade 

e suas proximidades onde residiam ou tra-

balhavam. Ficaram conhecidos como Grupo 

Santa Helena, Sergio Milliet deu esse nome 

ao grupo escrevendo sobre Zanini. “Alguns 

artistas como Rebolo e Zanini utilizaram as 

salas não apenas como ateliês, mas tam-

bém como escritórios para gerenciar suas 

atividades de pintores-decoradores de re-

sidências e seções coletivas de desenho 

com modelo vivo”. Sonia Salzstein. Volpi. 

Rio de Janeiro: Campos Gerais Edição e Co-

municação Visual, 2000, p. 52, (Nota 01). 

16 Eva Kaiser Mori desenvolve mestrado 

em patrimônio cultural, uma parceria entre 

os Institutos de Geociências (IGc) e Física 

(IF) da USP. A pesquisadora analisou oito 

obras, entre elas Bandeirinhas Estrutura-

das e Carnaval Infantil de Cananeia, per-

tencentes aos acervos do Museu de Arte 

Contemporânea (MAC USP) e da Pinaco-

teca do Estado de São Paulo. Eva estudou 

também três murais da capela do Cristo 

Operário, no bairro do Ipiranga. Os métodos 

de análise científica selecionam diversos 

pontos numa mesma obra, de cores diver-

sas. Cada ponto é exposto ao espectrofo-

tômetro, que reconhece a cor através de 

ondas luminosas e traduz em dados numé-

ricos para uma escala específica chamada 

CIELAB, e à fluorescência de raios X, que 

identifica elementos químicos na composi-

ção. As obras foram submetidas também a 

diferentes faixas de espectro luminoso: luz 

visível, infravermelho e ultravioleta. O ultra-

violeta evidenciou a presença de verniz e 

intervenções de restauro, além de mostrar 

diferentes interações entre o pigmento e 

a radiação. Todos são chamados métodos 

“não-destrutivos”, por não danificarem as 

obras. Monfrinato, Barbara. Composição 

química atesta identidade das obras de 
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Volpi. Reportagem na Agência Universi-

tária de Notícias. ISSN 23595191. Edi-

ção Ano 48, Número 32. Pesquisa de Eva 

Kaiser Mori. Publicada em: 08/05/2015.  

Disponível em: <http://www.usp.br/aun/exi-

bir.php?id=6756&edicao=1182>. Acesso 

em: 22/05/2015. 17 Foi uma encomenda 

do Ciccillo Matarazzo. Recebeu o convite do 

Frei da Capela e financiamento do Francis-

co Matarazzo. Arquivo Multimeios, CCSP/

SMC/PMSP. Tombo: DT 2565. Entrevista 

com Alfredo Volpi na Capela do Cristo Ope-

rário, 05/04/1976, 14 páginas, pp. 01–03. 

imagens
1 Sem título, 1950, têmpera sobre tela, 

60,0 x 40,0 cm. 2 Sem título, déc. 1940 

(fim da década) / déc. 1950 (início da dé-

cada), têmpera sobre tela, 46,0 x 61,0 

cm. 3 Sem título, c. 1949, têmpera sobre 

tela, 38,8 x 55,7 cm. Fotografias: João 

Luiz Musa.
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viagem

Volpi costuma fazer incursões que se efetivam em pinturas de 
paisagens, como na década de 1930, em Mogi das Cruzes e outras 
cidades do interior de São Paulo e, em 1944, quando viaja para 
Minas Gerais. Entre 1939 e 1941 mora entre Itanhaém, no litoral 
paulista, e São Paulo, para onde volta regularmente e vende seus 
trabalhos. Vai também para outros lugares próximos, como Cana-
neia. No início dos anos 1950, vai à Bahia.18

A pintura de Volpi do início da década de 1930, como as 
paisagens de Mogi das Cruzes, já revelam “um pintor profunda-
mente refinado, e num período anterior ao convívio dele com os 
poetas concretos (...)”.19  

As viagens contribuem para a memória-imaginação do artis-
ta. Em viagem para Europa em 1950, com o Mario Zanini e Paulo 
Rossi Osir,20 que durou aproximadamente 6 meses, vai para Itália 
e França, permanecendo certo tempo em Veneza. Apesar de não 
indicar um reconhecimento da identidade italiana em sua obra, 
tendo vindo ainda criança para o Brasil, demonstra admiração 
pela cidade antiga, medieval, e pela arte italiana pré-renascentis-
ta: como a obra de Giotto, em Pádua, na região de Vêneto, visita 
muitas vezes com admiração a série de afrescos executados pelo 
artista em 1305 na Capela degli Scrovegni21. 

Observa trabalhos de Margaritone, na Itália, e de Matisse, 
na França. Paolo Uccello e Fra Angelico são referências impor-
tantes para o artista22. 

Sônia Salzstein mostra como essa admiração dos pintores 
pré-renascentistas, que já observava anteriormente em livros, 

18 Sobre as viagens: Provavelmente foi para 

Minas com o Rebollo, que havia ganhado um 

prêmio. Entrevista com o arquiteto João 

Batista Villanova Artigas, em 18 de outu-

bro de 1962. Arquivo Multimeios CCSP/

SMC/PMSP. Tombo: DT 2380. 10 páginas, 

p.05. Sobre Itanhaém, sua esposa Benedi-

ta da Conceição, realizava um tratamento 

de saúde naquela cidade. A viagem para a 

Bahia foi realizada com Theon Spanudis, 

crítico e poeta. Sonia Salzstein. Volpi. Rio 

de Janeiro: Campos Gerais Edição e Comu-

nicação Visual, 2000. 19 Sonia Salzstein. 

6 perguntas sobre Volpi. Um debate sobre 

arte brasileira. São Paulo: Instituto Moreira 

Salles, 2009. Vários autores, p. 21. 20 Ar-

quivo Multimeios CCSP/SMC/PMSP. Tombo: 

DT2566. Entrevista com Alfredo Volpi em 

08/04/1976, 31 páginas, p. 12. 21 Site: 

<http://www.cappelladegliscrovegni.it/

index.php/en/>. Acesso em: 20/05/2015. 

Em Veneza ficou 40 dias e pintou três ou 

quatro trabalhos, que eram paisagens. 

Ficou pouco tempo na França, conheceu 

Chartres e visitou a exposição do Matisse. 

22 Margaritone d’Arezzo (ca. 1250–1290), 

34 Percursos poéticos vol.1  4 estudos 



imagens
1 Sem título (série viagem à Itália), déc. 

1950 (início da década), óleo sobre ma-

deira, 49,5 x 30,0 cm. 2 Sem título, déc. 

1930 (fim da década), guache sobre papel, 

33,0 x 45,0 cm. 3 Sem título, 1939, óleo 

sobre tela, 54,0 x 81,4 cm. 4 Sem título, 

déc. 1930 (fim da década)/ déc. 1940 (iní-

cio da década), óleo sobre tela, 46,8 x 38,2 

cm. Fotografias: João Luiz Musa.

contribui para a tendência “(...) à pureza linear, e ao uso cada vez 
mais estrutural da cor”.23 Também menciona em sua obra a “(...) 
noção de uma superfície contínua, que irradiava para a vida na 
cidade”.24

1940 e depois: imagem e experiência

Nas imagens que começa a fazer em meados dos anos 1940 e prin-
cipalmente na década 1950, é possível notar o início da sintetiza-
ção geométrica que constitui aos poucos um vocabulário formal 
que será cada vez mais depurado ao longo de sua trajetória. A 
escolha da têmpera como matéria essencial à sua fatura torna-se 
definitiva.

Paolo Uccello (Florença, 1397–Florença, 

1475). Fra Angelico (Vicchio di Mugello, 

1387–Roma, 1455). 23 Sonia Salzstein. 

Volpi. Rio de Janeiro: Campos Gerais Edi-

ção e Comunicação Visual, 2000, p. 44. 

24 Sonia Salzstein. Volpi. Rio de Janeiro: 

Campos Gerais Edição e Comunicação Visu-

al, 2000, p. 38. 
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imagens
1 Sem título, 1940, têmpera sobre tela, 

42,0 x 72,5 cm. 2 Sem título, 1948, 

têmpera sobre tela, 54,0 x 73,0 cm. 3 Sem 

título, déc. 1940 (fim da década), têmpera 

sobre tela, 53,8 x 64,9 cm. 4 Sem título 

(composição com bandeirinHas), déc. 

1960 (início/meados da década), têmpera 

sobre tela, 135,0 x 68,0 cm. 5 Sem títu-

lo (xadrez branco e vermelHo), c. 1956, 

têmpera sobre tela, 52,0 x 92,0 cm. Foto-

grafias: João Luiz Musa.
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Os processos mentais, como as conexões da memória, envolvem 
as afeições na criação de imagens, interpretações do espaço na or-
dem do pessoal e intransferível. A ideia de mimese encontra na 
obra de Volpi a construção de uma “cidade impossível”, diferente 
da “esfera da vida”, o “reduto da subjetividade solitária, a dimen-
são experimental e especulativa que restara a um assediado indi-
víduo moderno”.25

Entre o final do século XIX e a década de 1950 São Paulo 
transforma-se praticamente de uma vila com ruas de terra em 
uma metrópole verticalizada. O impacto é direto no cotidiano e 
na vivência das pessoas. O ambiente urbano está passando por 
transformações radicais de aumento da densidade populacional 
e intensa construção arquitetônica, refletindo as configurações 
sociais, políticas e econômicas.26

A cidade então possui mais movimento e velocidade, mais 
luzes, grandes maquinários e estruturas, fábricas, arranha-céus, 
materiais inovadores. A maior circulação de pessoas e transpor-
tes, o uso de bondes e cada vez um número maior de automó-
veis, depois de ônibus. O metrô surge na década de 1960, asse-
melha o centro urbano paulistano à descrição das metrópoles 
estrangeiras.

O anonimato relacionado às pessoas na cidade moderna 
é compatível com a indefinição do sujeito e a ausência do ges-
to aparente pressupostos na Arte Concreta. Volpi é convidado a 
participar das exposições deste novo grupo, como já havia sido a 
participar dos outros. “(...) Me encaixaram, como me encaixaram 
também em outros grupos...”27. Em texto para o Jornal do Brasil, 
Décio Pignatari escreve sobre Xadrez branco e vermelho, uma pin-
tura em têmpera de c. 1947: “Esta obra é, exatamente, uma obra 
concretista, e das mais estupendas, ainda que não interesse, pro-
vavelmente, saber em que ‘ismo’ se enquadra a sua obra”.28

25 Sonia Salzstein. Volpi. Rio de Janeiro: 

Campos Gerais Edição e Comunicação Vi-

sual, 2000, p. 49. 26 Além disso, o cresci-

mento populacional do distrito foi enorme. 

O censo de 2000 contabilizou 28.717 

habitantes no Cambuci. Naquela época, o 

distrito do Brás saltou de 2.308 habitantes 

em 1872 para 32.387 em 1893. A cidade 

de São Paulo, nas mesmas datas, passou 

de 23.243 para 192.409. E o processo 

de crescimento acelerado continua; já em 

2013, a área metropolitana contava com 

19.500.000 habitantes. Fonte: IBGE. Site: 

<http://www.ibge.gov.br/home/>. Acesso 

em: 20/10/2015. 27 Alfredo Volpi. In: Re-

portagem do jornal o Estado de São Paulo, 

de 28/02/1971. Gravada na casa de Rebolo 

Gonsalez por Assef Kfouri e Delmiro Gonçal-

vez. Arquivo Multimeios CCSP/SMC/PMSP. 

Tombo: MJ2284. 28 Décio Pignatari, “A 

exposição de arte concreta e Volpi”. In: S.D. 

Jornal do Brasil, 19/01/1957. Arquivo Mul-

timeios CCSP/SMC/PMSP. Tombo: DT2571. 
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Quando perguntado sobre sua ligação com o concretismo, movi-
mento artístico paulista com grande expressão na década de 1950, 
que privilegia características geométricas e espacializantes do 
campo pictórico, Volpi diz:

V — Não, me convidaram porque talvez tenha qual-
quer relação com eles e podia fazer parte do grupo 
deles... mas não é dizer que fazia questão: eles é que 
me convidavam para expor...
P — Era uma homenagem?
V — Homenagem, talvez.29

As pesquisas minuciosas sobre os meios materiais são parte do seu 
processo de trabalho, que se torna cada vez mais elaborado e ri-
goroso. Suas pinceladas sugerem uma movimentação ótica, quase 
imperceptível, dos objetos pictóricos. O contorno revela traços às 
vezes repetidos ou sutilmente imprecisos. Essa aparente indeter-
minação, juntamente com a confecção própria de suas telas e fun-
dos, remete ao artesanal, ao popular. 

Apesar de não deixar claro em seu texto porque passa a 
utilizar principalmente a têmpera-ovo em suas telas a partir 
da década de 1940, a observação traz respostas, sobretudo se o 
espectador se detiver no cromatismo de suas pinturas. Quando 
passa a pintar sempre e cada vez mais em seu ateliê, prefere essa 
técnica, pois a têmpera precisa ser emulsionada e misturada 
com o pigmento, o que predispõe tempo e cuidado, e precisa dos 
materiais, instrumentos e espaço físico adequado.30 

Eva Kaiser analisa cientificamente a composição de mate-
riais utilizados em algumas obras dos anos 1950 e nas quais utiliza 
a têmpera ovo. Os resultados apontam sobre o método de traba-
lho de Volpi. “Ele pintava uma cor de cada vez, não tinha aquela 
paleta colorida de pintor, com várias tintas”, conta Eva. “Quando 
terminava a aplicação, Volpi fazia uma limpeza total da paleta 
para então começar com uma nova cor, o que garantia maior pu-
reza. Isso explica a homogeneidade dos tons nas obras, de modo 
que o vermelho do topo de um quadro é praticamente o mesmo 
vermelho da parte inferior.”31

A percepção cromática é um assunto recorrente para Volpi. 
Seu procedimento é muito mais empírico que teórico e está pau-
tado em sua experiência diária como pintor.

imagens
1 Sem título, déc. 1950 (fim da década)/ 

déc. 1960 (início da década), têmpera 

sobre tela, 96,0 x 27,0 cm. 2 Sem título, 

c. 1957, têmpera sobre tela, 73,0 x 29,0 

cm. 3 Sem título, c. 1957, têmpera sobre 

tela, 117,0 x 57,0 cm. Fotografias: João 

Luiz Musa.
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29 Arquivo Multimeios, CCSP/SMC/PMSP. 

Tombo: DT 2565. 05/04/1976, 14 pági-

nas, p. 01. 30 Marco Giannotti escreveu 

sobre o assunto: “(...) justamente no período 

[1940] da consolidação do seu estilo e de 

sua palheta. (...) Como afirmava uma artista 

brasileira que era fascinada pela têmpera, 

Mira Schendel, a cor da têmpera pulsa no 

espaço. (...) Neste sentido, vejo uma tensão 

constante, em suas pinturas desse período, 

entre forma e cor. (...) Não creio que as cores 

de Volpi, por terem um aspecto esmaecido, 

não sejam capazes de produzir um efeito 

estético impactante. O fato delas não apa-

recerem de imediato, mas através de um 

processo contínuo de rememoração, faz 

com que cada cor se projete em outra para 

poder aparecer. As cores nunca são puras: 

o azul é o azul refletido em um verde esme-

ralda e assim por diante (a idéia de uma cor 

pura não é uma ficção?)”. Marco Giannotti. 

Volpi ou a reinvenção da têmpera. In: Re-

vista ARS. Volume 04, Número 07. São 

Paulo, 2006. ISSN 1678 5320. Disponível 

em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1678-

53202006000100006>. Acesso em: 

22/05/2015. 31 Monfrinato, Barbara. 

Composição química atesta identidade das 

obras de Volpi. Reportagem na Agência Uni-

versitária de Notícias. ISSN 23595191. 

Edição Ano 48, Número 32. Pesquisa de Eva 

Kaiser Mori. Publicada em: 08/05/2015. 

Disponível em: <http://www.usp.br/aun/exi-

bir.php?id=6756&edicao=1182>. Acesso 

em: 22/05/2015.

A geometria é aparente, porém não rigorosa. Organiza cromatica-
mente o espaço nas pequenas superfícies pictóricas e dialoga com 
a arquitetura, num processo reelaborado até o final de sua vida.
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imagens
1 Sem título, déc. 1980 (início da déca-

da), têmpera sobre tela, 71,4 x 47,7 cm. 

2 Sem título, déc. 1970 (meados da déca-

da), têmpera sobre tela, 136,5 x 68,0 cm. 

3 Sem título, déc. 1980 (início da déca-

da), têmpera sobre tela, 135,5 x 67,0 cm. 

4 Sem título, déc. 1980 (início da década), 

têmpera sobre tela, 134,0 x 66,8 cm. 

40 Percursos poéticos vol.1  4 estudos 



 41Percursos de Alfredo Volpi 



Transcrições
Entrevista com Alfredo Volpi

Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo Multimeios 

do Centro Cultural São Paulo (CCSP). Foto-

grafia: Yuji Kusuno.
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— Pesquisador(a)
— Volpi

— Como era o Cambuci naquela 
época? 
— Eu me lembro, quando eu 
era pequeno, aqui era delicio-
so... (...) Bom, naquela época, 
lembro que tinha até carro de 
boi... o carvoeiro para distri-
buir carvão... a praça lembrava 
uma praça velha com casi-
nhas... passava um córrego 
d’água que descia por aí e 
atravessava o lago.1

...

[sobre as primeiras 
experiências de 
trabalHo]

— E fez algum entalhe de ma-
deira?
— Não, não fiz...

— Só olhava...
— Só olhava. (...)2

...
Também aí fiquei pouco tem-
po [na empresa de encaderna-
ção]. Sim, porque eu desenha-
va sempre, muito. Aí eu pensei 
justamente na pintura. (...) Até 
que eu rabiscava nessa enca-
dernação, nesses papéis que 
não serviam, sempre rabiscava 
nesses pedaços de papéis.

Que tipo de rabiscos você fazia? 
(...)
Figuras da minha casa. (...)3 

[sobre o grupo santa 
Helena]

— Ia às vezes visita-los no 
ateliê, mas não participava 
do grupo [Santa Helena], não 
pintava lá, junto com eles. 
Mas às vezes saíamos juntos 
para pintar nos arredores.
(...)

— Como você conheceu o Rebolo?
— Bom, o Rebolo talvez co-
nheci um pouquinho antes, 
conheci ele antes da sessão 
oficial. O Rebolo conheci 
porque nesse tempo se fazia 
trabalhos, onde se arranjava 
trabalho era na Praça da Sé, 
talvez aí apareceu o Rebolo 
também. 

— Que trabalho?
— É nesse tempo o Rebolo era 
empreiteiro também. Emprei-
tava trabalhos. É... porque em 
33, 30 tinha...

— E o Penacchi?
— Foi nesse local que você conhe-
ceu o Penacchi?
— E aí conheci o Rebolo, 
porque nesse mesmo local que 
também era Academia, que à 
noite também fazia o nu, mas 
isto aqui era uma coisa separa-
da mas era no mesmo prédio, 
e aí o Penacchi ia desenhar lá 
porque tinha o nu — em vez o 

 

 

1 Editada. Arquivo Multimeios CCSP/SMC/

PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista com 

Alfredo Volpi em 08/04/1976, p. 03. A 

região mesclava características rurais e ur-

banas. Resquícios da paisagem natural con-

viviam com construções arquitetônicas que 

só aumentavam, sendo que até 1976, data 

das entrevistas pesquisadas, parte das 

casas já havia sido substituída por prédios. 

2 Arquivo Multimeios, CCSP/SMC/PMSP. 

Tombo: DT2564. Entrevista com Alfredo 

Volpi em 03/02/1976. 11 páginas, p.06. 

3 Editado. Arquivo Multimeios CCSP/SMC/

PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista com Al-

fredo Volpi em 08/04/1976, 31 páginas, 

pp. 4–5.
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nosso nu, um pouco de cada 
um entrava com o dinheiro 
para poder pagar o modelo, 
era diferente... mas não eram 
todos os dias isso. Acho que 
era 2 ou 3 vezes por semana.

— E o Grupo Santa Helena?
— Bom, o Grupo Santa Hele-
na, bom mas isso é uma coisa 
que inventaram eles porque 
nunca pensamos em grupo, 
surgiu depois o Grupo Santa 
Helena. Acho que talvez é a 
casa que derrubaram, aquele 
prédio, não é?

— ... na praça da Sé.
— Mas eram amigos que se 
encontravam lá, (...) o Rebolo 
tinha atelier, o Zanini, o Ferra-
ri, quem mais (...). Eu ia então 
visitar eles, procurar eles às 
vezes, não sabia se ia para a 
cidade, então ia procurar os 
amigos no atelier.
(...)

— E o Bonadei e o Zanini, como 
é que...
— Também eles estavam no 
atelier. 

— O Bonadei, como você o conhe-
ceu?
— Bom, conheci mais ou me-
nos nesse período aí, não é?4 

[Pergunta sobre relação das 
formas geométricas com os 
concretistas]
— Bom, essas formas geomé-
tricas não são... não é novida-

de — coisas muito antigas têm 
forma geométrica também...

— Você considera, como italiano, 
que sua herança cultural influiu 
no seu trabalho?
— Não. Não, se pinta aqui 
talvez sejam as coisas daqui 
que prendem.5 

[Pergunta sobre as 
influências]
— (...) Esse pintor do 600... ah, 
Tintoretto, ele queria pintar 
como Ticiano, e desenhar que 
nem Michelangelo... então fez 
nem um e nem outro, vê que... 
ele com intenção de querer 
fazer um e outro, fez ele...6

[Quando Perguntado 
sobre Quais seriam os seus 
melhores trabalhos]
— (...), eu, quando não gosto, 
destruo. E quando eu gosto, 
um outro pode não gostar, 
mas não me interessa nada. 
O fato dele não gostar não 
interessa, não quer dizer nada.
(...)

— Não, não tem, porque quan-
do não gosto, destruo — é, 
trabalho, se não se resolve, se 
destrói.7 (...)

— Quantas fases passou a sua 
pintura? Como você vê a sua 
pintura nesses anos de...?
— Bom, ela vai se transfor-
mando aos poucos. Se nota 
isso, mas é lenta a transforma-
ção. (...)

— Quantas fases você vê?
— Ah, eu vejo sempre uma só. 
Pintar (risos).8

(...)

— Como você se sente com quase 
80 anos?
— Me sinto igual. Nunca pen-
sei nisso. É, quando se é velho, 
então já está acabado, não tra-
balha, então está velho. Mas 
isso também pode acontecer 
com menos idade...

— E você não sente isso?
— É, para mim não me altera 
nada, ter 80, ter 60, ter 40 — é 
a mesma coisa.

— O que significava a pintu-
ra para você no início da sua 
carreira? E hoje, que significado 
ela tem? Que significa a pintura 
hoje para você?
— Fui pintor e estou seguindo 
como pintor. Para mim não 
significa nada. O que significa? 
Fui sempre pintor. Certo, se eu 
era um mecânico e tinha ideia 
de ser pintor — e ao invés, não 
tive oportunidade de ser pintor, 
então seria péssimo mecânico, 
não é? Então eu sempre lutei 
para ser aquilo que eu quis.

— Como você vê sua obra hoje, 
tudo que você produziu?
— É trabalho e nada mais. 
Vejo trabalho, 65 anos de 
trabalho.

— Você acha que sempre teve 
autocrítica?
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 4 Editado. Arquivo Multimeios CCSP/SMC/

PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista com Al-

fredo Volpi em 08/04/1976, 31 páginas, 

pp. 10–11. 5 Editado. Arquivo Multimeios 

CCSP/SMC/PMSP. Tombo: DT2566. En-

trevista com Alfredo Volpi em 08/04/1976, 

31 páginas, pp. 19–23. 6 Arquivo Multi-

meios, CCSP/SMC/PMSP. Tombo: DT2567. 

Entrevista com Alfredo Volpi, 1976, 14 

páginas, p. 09. 7 Arquivo Multimeios CCSP. 

Tombo: DT2566. Entrevista com Alfredo 

Volpi em 08/04/1976, 31 páginas, p.15. 

8 Editado. Arquivo Multimeios CCSP/SMC/

PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista com Al-

fredo Volpi em 08/04/1976, 31 páginas, 

pp. 19–23. 

Imagens
1 Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo Multi-

meios do Centro Cultural São Paulo (CCSP). 

2 Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo Multi-

meios do Centro Cultural São Paulo (CCSP). 

Fotografia: Yuji Kusuno.
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imagens
Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo Multimeios 

do Centro Cultural São Paulo (CCSP). Foto-

grafia: Yuji Kusuno.
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— Eu acho que qualquer artista 
tem autocrítica, não é? Não 
vai atrás de um crítico, bem ou 
mal. Para mim não altera nada. 

— E você acha que o seu trabalho 
que ficou, você não destruiu, é 
um trabalho que você acha que 
valeu a pena?
— Quando está resolvido, 
está resolvido. Sou obrigado a 
pintar. Como valeu a pena? O 
meu trabalho é esse... é.9

(...)

— E você conseguiu êxito?
— Consegui, como não? (...) 
...mas aquilo não era nada 
de arte porque as decora-
ções eram — a sala Luiz XV, 
renascentista, eram coisas que 
não tinham nada que ver com 
arte — mas estavam dentro da 
pintura.10 

— Você já pensa nas cores quan-
do você está fazendo o desenho da 
construção?
— Não. Na construção eu 
penso. Depois é outro proble-
ma das cores, dentre aquela 
construção, preciso resolver 
com as cores — até que a mes-
ma construção sirva para fazer 
outras colorações diferentes. 
Não é dizer que determinada 
cor é aquilo. Um pode fazer a 
mesma construção com outra 
coloração, que outro não vê 
mais a pintura.11 (...)

— O que é vibração da côr para 
você?

— (...) não é teoria. Porque a 
teoria também chega num 
certo ponto, ela não resolve — 
é sempre uma teoria.12

(...)

[interrogado sobre os 
motivos da escolha de uma 
cor]
— Mas você não vê? Só pode 
ser esta. Você põe a primeira. 
Olha! Aí, vê qual deve ser a 
segunda. Põe a segunda. Olha 
de novo. E assim por diante. 
Se não está certo você perce-
be. E faz tudo outra vez.13  
(...)

— Qual a tinta que você prefere?
— Não, tinta não tem marca. 
A melhor tinta... eu faço um 
teste sempre das cores — os 
pigmentos. E acontece que às 
vezes as melhores marcas são 
ruins também, porque quem 
me trouxe... (...) umas cores 
inglesas: 3 boas e 2 que não 
valiam nada... até as que eram 
mais bonitas, diante da luz, 
foram destruídas.

— Eu me lembro que havia na 
porta um... 
— É, eu faço um teste: deixo 
na luz. As alemãs também, sei 
que encontrei uma que não 
valia nada, de modo que não 
se tem como confiar nas cores. 
Agora, a óleo tinha essa... 
tinha umas marcas que faziam 
sinal, eram “Maitrank” com as 
estrelas: com três estrelas era 
garantida, com duas estrelas 

9 Editado. Arquivo Multimeios, CCSP/

SMC/PMSP. Tombo: DT2567. Entrevista 

com Alfredo Volpi, 1976, 14 páginas, p. 

12. 10 Arquivo Multimeios, CCSP/SMC/

PMSP. Tombo: DT 2565. Entrevista com 

Alfredo Volpi na Capela do Cristo Operário, 

05/04/1976, 14 páginas, p. 08. 11 Arqui-

vo Multimeios CCSP/SMC/PMSP. Tombo: 

DT2566. Entrevista com Alfredo Volpi em 

08/04/1976, 31 páginas, p. 15. 12 Arqui-

vo Multimeios, CCSP/SMC/PMSP. Tombo: 

DT2567. Entrevista com Alfredo Volpi, 

1976, 14 páginas, p. 07. 13 Arquivo Multi-

meios, CCSP/SMC/PMSP. Tombo: DT 249. 

Texto: O poeta e a cidade, 09/05/1974, 

pp. 4–5.
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também servia. Tinha uma 
estrela, aquilo já... e tinha uma 
sem estrela — era uma droga. 
Mas utilizavam os que come-
çavam a aprender — custava 
mais barato, lá — mas aqui 
acontece que o preço era tudo 
igual, tanto a boa como a 
ruim.14 (...)

— Mario Schenberg diz que seu 
trabalho da fase concreta e das 
bandeiras são música. Que acha 
você disso?
— Bom, pode ser música. Por-
que não tem assunto nenhum. 
É simplesmente o trabalho de 
pintura: linha, forma e cor. E 
a música também... (...) Mas 
talvez seja essa harmonia de no-
tas e harmonia de cores, que se 
equivalem, não é? Só que uma é 
som e a outra, em vez, é cor...15

[afresco]

— A técnica do afresco: você tem 
uma fórmula própria?
— Não, afresco é coisa velha. 
É, se não faz daquele jeito, 
não faz afresco. O afresco é... 
precisa dosar o reboque e em 
segundo lugar precisa queimar 
a cal, deixar que ela fique velha 
e a areia lavada. Faz o reboque 
2x1, 2 de areia e 1 de cal, como 
massa, não é, faz o reboque — 
e aí o pedreiro põe o pedaço 
pronto pintando aquele dia 
e no dia seguinte, então ele 
emenda outro pedaço e assim 
é o afresco, nessas condições.

— E entre as técnicas que você 
utilizou, o óleo, a têmpera e o 
afresco, qual você sentiu... você 
prefere?
— É tudo a mesma coisa. Só a 
diferença é que o afresco não 
usa nada dessas coisas, só 
água e pigmento. (...)16 

[azulejo]

[sobre o trabalho na 
osirarte, emPresa de 
azulejaria do Paulo rossi 
osir, criada em 1940. fazia 
desenhos e Painéis, em geral 
Por encomenda].

— Como é o processo?
— Dependia da quantidade de 
azulejo, porque cada azulejo 
media, parece que era 16 cm 
o azulejo, o painel grande 
comportava muitos azulejos 
— então se fazia o desenho 
grande.

— Só o desenho?
— Eu fazia o desenho a car-
vão, depois um outro botava 
um papel transparente em 
cima e traçava, decalcava e 
furava — porque precisa furar 
todo ele — para poder passar 
depois no azulejo com pó de 
sapato [fuligem ou negro de 
fumo, variedade do carvão]. 
(...)17

 

14 Editado. Arquivo Multimeios CCSP/

SMC/PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista 

com Alfredo Volpi em 08/04/1976, pp. 

16–19. 15 Arquivo Multimeios, CCSP/

SMC/PMSP. Tombo: DT2567. Entrevista 

com Alfredo Volpi, 1976, 14 páginas, p. 

07. 16 Arquivo Multimeios, CCSP/SMC/

PMSP. Tombo: DT2564. Entrevista com Al-

fredo Volpi em 03/02/1976. 11 páginas, p. 

03. 17 Editado. Arquivo Multimeios CCSP/

SMC/PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista 

com Alfredo Volpi em 08/04/1976, 31 

páginas, pp. 11–12. 18 Editado. Arqui-

vo Multimeios CCSP/SMC/PMSP. Tombo: 

DT2566. Entrevista com Alfredo Volpi em 

08/04/1976, 31 páginas, p. 06. 19 Quan-

do Volpi diz “Não era essa têmpera aqui” 

está se referindo à receita de têmpera que 

passa a utilizar depois, nas telas, e ainda na 

época da entrevista, que leva o ovo inteiro, 

verniz damar e água. 20 Editado. Arqui-

vo Multimeios, CCSP/SMC/PMSP. Tombo: 

DT2564. Entrevista com Alfredo Volpi em 

03/02/1976. 11 páginas, p. 07. 
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Alfredo Volpi com visitas em seu ateliê no 

Cambuci. Fotografia de Décio Pignatari.

[têmpera e óleo]

— E essa pintura [decoração 
das casas] era feita a têmpera, 
não era?
— Era uma têmpera cola.

— Como é isso?
— Era cola. Porque era no 
reboque. No reboque tinha 
cal, então se pintava com cola 
nessas coisas. Se era óleo, 
então se fazia óleo, mas se era 
cal, então se fazia cola, era 
uma cola dosada, não é, essa 
cola comum.

— Misturada com...
— Com pigmento.18

(...)

— Não há segredo...
— Não tem segredo nenhum. 
E a têmpera... Mas não era 

essa têmpera aqui que se 
fazia...19 Se era uma coisa mais 
forte, então era só com a gema 
do ovo. Só gema de ovo. Essa 
era a têmpera mais forte. E a 
outra, em vez, era só cola, essa 
cola comum... é uma têmpera 
comum, que basta cair uma 
água lava tudo (risos)...20 (...)

— Geralmente você trabalha com 
têmpera, não é? Quando elabo-
ra, faz a pintura, não é?
(...)
— É, quando ia à natureza, 
pintava a óleo.

— Quando você deixou a técnica 
do óleo?
(...)
— Bom, o óleo nas telas quan-
do ia à natureza, pintava a 
óleo, que era mais cômodo. No 
ateliê não, pintava a têmpera. 

 49Transcrições



Agora, certas ocasiões pintei a 
óleo porque era mais cômodo 
para mim, como os Painéis da 
Costeira, que eu pintei lá no 
Museu que estava em cons-
trução. Lá era mais cômodo o 
óleo porque estava tudo aberto 
lá, vinha uma ventania, o pó... 
e não só, o óleo era mais bara-
to também...21 
(...)

— Você sempre utilizou óleo ou 
têmpera, ou primeiro você come-
çou... as suas primeiras pinturas 
são a óleo, certo?
— Sim, mas a têmpera já 
fazia nas construções... dá na 
mesma, o óleo porquê... se vai 
à natureza pintar, tem a caixa 
de tintas, é mais cômodo. Esse 
material não pode pintar fora, 
como é que vai pintar fora? A 
não ser que um compre esse 
tubo de têmpera que é uma 
droga, não é?

— E quando é que você começou 
a fazer suas próprias pinturas 
com têmpera? Trabalhar nas 
suas coisas com têmpera, porque 
usava têmpera nas decorações, 
mas quando começou...
— Mas sempre usei. Só que 
aquela das decorações não 
é essa têmpera aqui, era 
têmpera-cola, que chamam de 
têmpera também aquilo. Mas 
nas telas também pintei com 
essas emulsões também.

— Qual é a sua fórmula de 
têmpera?

— Isso aqui é fácil. Isso aqui, 
primeiro precisa dissolver a 
resina d’água, a dose é mais 
ou menos 2x1, dois de tere-
bintina e um, como peso, não 
é? Uma de resina, dissolve o 
verniz — aquilo dá um verniz 
que serve para poder, o ovo, o 
ovo a mesma quantidade do 
verniz, e 2 partes de água. Essa 
é a dose... (pausa). Mas essa é 
uma têmpera. Mas tem tam-
bém uma outra têmpera que é 
aquela que é só gema de ovo e 
vinagre. Essa é a mais velha. 

— Essa é mais antiga, não é?
— É antiga essa aí.

— Você utilizou?
— Tanto é que eles pintavam 
nesse tempo sobre madeira — 
Giotto tem tudo sobre madei-
ra, ele pintava...

— Você utilizou essa técnica?
— Bom, mas isso aí não custa 
nada, que custa... É só arran-
jar um bom vinagre, e a gema 
de ovo. Em vez da emulsão, 
vai água.22

[preparação da tela]

— Você acha que o processo arte-
sanal da sua pintura — prepa-
rar a tela, o chassis — é parte do 
trabalho do artista?
— (...) Não, isso aí é um 
descanso. A pintura cansa, 
é muito cerebral. (...) porque 
para mim custa mais caro — 

fazer uma tela... bom, tenho 
um material melhor, porém.23 
(...)

— Você sempre fez os chassis dos 
seus quadros?
— Não, teve um tempo que 
mandava fazer, mas é muito 
velho, esses com cunha, não 
é, porque às vezes acontecia 
que ia no campo com, era uma 
espécie de um chassi que se 
abria e botava a tela lá, depois 
pintava — que era um trabalho 
maior — depois dobrava, e via 
que o trabalho melhor então 
por isso que precisava de um 
chassi melhor, com cunha e aí 
mandava fazer o chassi.

— Você compra a fazenda da 
tela?
— Agora eu preparo tudo. Mas 
antes também eu preparava a 
tela. Não é dizer que comprava 
a tela preparada. Não, sempre 
preparei a tela.

— Como você prepara a tela?
— É com gelatina e gesso, ou 
senão carbonato de cálcio. 
Naquele tempo tinha um 
gesso bom, então se usava o 
gesso. Era um gesso francês, 
parece Carvalho Marinho, 
parece, não lembro mais o 
nome. Agora tem o carbonato 
de cálcio que é bom também, 
é mais branco, que é bom para 
preparar a têmpera.24 

50 Percursos poéticos vol.1  4 estudos 



notas

21 Arquivo Multimeios, CCSP/SMC/PMSP. 

Tombo: DT2564. Entrevista com Alfredo 

Volpi em 03/02/1976. 11 páginas, p. 03. 

22 Editado. Arquivo Multimeios CCSP/

SMC/PMSP. Tombo: DT2566. Entrevista 

com Alfredo Volpi em 08/04/1976, pp. 

16–19. 23 Editado. Arquivo Multimeios 

CCSP/SMC/PMSP. Tombo: DT2566. Entre-

vista com Alfredo Volpi em 08/04/1976, 

31 páginas, pp. 19–23. 24 Editado. Arqui-

vo Multimeios CCSP/SMC/PMSP. Tombo: 

DT2566. Entrevista com Alfredo Volpi em 

08/04/1976, pp. 16–19. 

imagens
1 Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo Multi-

meios do Centro Cultural São Paulo (CCSP). 

2 Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo Multi-

meios do Centro Cultural São Paulo (CCSP).  
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[desenHo]

— Voltando ainda ao problema 
do processo de criação que você 
geralmente utiliza ou segue, nós 
falamos então desse rabisco, não 
é — primeiro surge o rabisco...
— Começa com o rabisco...

— ... esse rabisco você desenvolve 
em carvão, lápis ou sobre papel.
— É...

— ... geralmente você costuma 
desenhar variando em torno 
de uma mesma ideia antes de 
passar para a tela, ou você passa 
o primeiro estudo, vamos dizer, 
diretamente para a tela?
— Não, às vezes eu penso 
uma coisa e na tela faço outra 
(risos) ... é diferente. Às vezes 
é o rabisco que interessa, mas 
depois surge outra ideia, na 
tela faço outra coisa...25 

25 Arquivo Multimeios, CCSP/SMC/PMSP. 

Tombo: DT2564. Entrevista com Alfredo 

Volpi em 03/02/1976. 11 páginas, pp. 2–4.

52 Percursos poéticos vol.1  4 estudos 



imagens
1 Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo Mul-

timeios do Centro Cultural São Paulo 

(CCSP) 2 Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo 

Multimeios do Centro Cultural São Paulo 

(CCSP).3 Alfredo Volpi no ateliê. Arquivo 

Multimeios do Centro Cultural São Paulo 

(CCSP). Fotografia: Yuji Kusuno. 4 Exposi-

ção do Volpi na Biblioteca Municipal. Rua da 

Consolação. Fotografia: Yuji Kusuno.
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Percursos de Vieira da Silva
Lisboa, 1908 — Paris, 1992

imagem
Ermitages, 1971, litografia, 58,2 x 79,5 

cm. Disponível em: <http://jeannebucher-

jaeger.com/wp-content/uploads/2015/12/

Vieira-da-Silva-Ermitages-Bleu-Tres-

se-1971.jpg>. Acesso em: 05/12/2016.
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 Aí está a citânia. Isto é uma cidade. Casas, não as há, salvo as que lá em 
cima foram reconstituídas, e parece que com pouco rigor, mas as ruas 

estão aqui todas, ou é fácil julgar que sim. Se o visitante tem imaginação 
suficiente, cuidará menos de ver onde põe os pés do que de transportar-se 

para os tempos em que por estas ruazinhas passavam outras gentes que 
deviam, certamente, dar os bons-dias umas às outras (em que língua?) e ir 
ao trabalho dos campos ou das toscas oficinas a pensar na vida. Esta rua é 

estreita, não cabem duas pessoas, deve portanto o viajante desviar-se para 
que passe aquele velho que tropeça nas lajes, aquela mulher que traz uma 

infusa cheia de água e diz: “Tem sede, senhor viajante?”.

Saramago, José. Viagem a Portugal, 1995, p. 170.
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paisagem e memória

Vieira viveu em Lisboa quase todo o período entre 1908 e 1928, 
ano em que já se encontra em Paris, cidade em que viverá por 
onze anos. A artista também morou no Rio de Janeiro, entre 1940 
e 1947, quando retorna a Paris, onde viverá até o ano de sua mor-
te, em 1992. Nos primeiros anos ainda alternava-se entre Lisboa 
e Paris. Mas são em suma estes os períodos que resumem suas 
residências. Entre essas permanências, realizou também muitas 
viagens de menor duração, tanto pela Europa quanto pela Améri-
ca. A maior parte dos deslocamentos aconteceu por participações 
em exposições ou para estudo e envolvimento com outros meios 
artísticos.

Porém, seu breve retorno à Lisboa juntamente com seu 
marido Arpad Szenes1 por aproximadamente um ano, em 1939; 
a viagem através do oceano atlântico e a longa residência no 
Rio de Janeiro; a posterior escolha de fixar residência em Paris, 
naturalizando-se franceses em 1956, todos esses movimentos 
foram impulsionados por situações de guerra, por questões so-
ciopolíticas e religiosas que os levaram a experimentar expatria-
ções e exílios2.

A disponibilidade dos lugares e acontecimentos enquanto 
formação associa elementos distintos como trabalho, convivên-
cia, meio artístico, materiais, referências e espacialidade. Tais 
elementos se relacionam à constituição poética da obra de Vieira 
da Silva. Ler os seus depoimentos torna mais perceptíveis suas 
escolhas, como os espaços lisboetas, recortados pelas constru-
ções e pela geografia.

O processo que Vieira descreve a propósito deste trabalho 
revela como a intenção e a intuição atuam na criação artística. 
Em retrospecto, ela percebe que a memória que ela tinha da his-
tória do lugar se misturou à imaginação.

1 Pintor, húngaro. Casaram-se em 1930. 

2 Casaram-se em 1930. Em certo mo-

mento, perdem a nacionalidade húngara. 

Além disso, Arpad Szenes, de origem judia, 

mesmo se batizando católico e tendo o 

casal realizado cerimônia religiosa católica 

em seu casamento, não são reconhecidos 

como portugueses católicos em Lisboa, em 

pleno regime político de Antonio de Oliveira 

Salazar, com duração de 1933 a 1974.
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Vieira — Aqui, há dois anos [Refere-se à Paris, em 
1975] aconteceu-me uma história curiosa. Uma das 
minhas amigas, Sophia Andresen, é deputada so-
cialista em Portugal e escritora, também. Pediu-me 
ela que fizesse um cartaz para festejar o 25 de Abril. 
‘Faz o que te apetecer — disse-me ela — a multidão, 
a rua, o que quiseres, mas é urgente’.

Reflecti, e pus mãos à obra, deixando-me guiar pelo 
que naturalmente me ia vindo. Quando acabei, 
olhei para o que tinha feito e fiquei muito inquieta: 
parecia um vitral, via-se uma igreja e umas ruínas. 
‘Neste momento lá em Portugal — pensei eu — a po-
lítica tem prioridade, vão dizer que fiz uma pintura 
religiosa. Não pode ser, tenho que projetar outra 
coisa’ e comecei a traçar uma rua antiga de Lisboa 
com uma multidão e cravos vermelhos. Quando a 
minha amiga voltou, escolheu o primeiro desenho 
(acabou por levar ambos). Perguntei-lhe: ‘Não irão 
dizer que é uma beatice? — Não — disse ela —, foi 
ali mesmo que tudo se passou.’ Lembrei-me então 
de que ao ler as notícias de Portugal sempre ima-
ginava as manifestações descritas, diante de uma 
igreja que eu conhecia muito bem e da qual gostava, 
mas que esquecera por completo enquanto traba-
lhava. E no entanto tenho boa memória. O segun-
do cartaz era uma rua muito próxima dessa igreja, 
mas não fora ela o centro de tudo o que se passara e 
sim a tal ruína gótica, o Convento do Carmo. Como 
tudo isto é misterioso, não é verdade?3

Muitos autores ressaltam a organização pictórica em seu trabalho 
com a situação espacial de Lisboa. Em algumas obras, o espaço 
recortado estabelece relação com lugares, como a cidade onde 
nasceu e viveu até o início da idade adulta. O espaço se constrói 
na junção de pinceladas, de pequenos elementos. Suas referências 
estão ao seu redor, numa metrópole que possui uma longa história 
e está em transformação acelerada — porém, o aspecto de cidade 
antiga não se esgota. 

Vieira cria espaços complexos com um trabalho elementar, 
com pequenas manchas, unidas em sucintas unidades geométri-
cas, quadrados, losangos, retângulos, construindo imagens que 

nota 

Cristal, 1970, óleo sobre tela, 81 x 

100 cm. Catálogo Agora. Rio de Janeiro: 

MAM, 2012, p. 89.

3 Vieira da Silva. In.: Op. cit., ed. cit., pp. 

21–22. 
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imagens
1 A poesia está na rua I, 1975, têmpe-

ra sobre papel, 124,7 x 75,0 cm. Arquivo 

Fundação Calouste-Gulbenkian. 2 A poesia 

está na rua II, 1975, cartaz editado pela 

Fundação Calouste Gulbenkian para cele-

brar o 25 de Abril de 1974, inspirado em 

têmpera original de Vieira da Silva, 105,0 

x 79,5 cm. Disponível em: <http://fasvs.

pt/exposicoes/exposicoes>. Acesso em: 

05/05/2015.
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imagens
1 THe Corridor, 1950, óleo sobre 

tela, 64,8 x 91,1 cm Disponível em: 

<http://www.tate.org.uk/art/artworks/

maria-helena-the-corridor-n06189>. 

Acesso em: 05/12/2016. 2 Atlantide, 

1973, litografia, 58,0 x 78,0 cm. Lacer-

da, Alberto de. Encontros com Vieira da 

Silva e Arpad Szenes. Lisboa: FASVS, 

2009, p.88. 3 THe City, 1950–51,  

óleo sobre tela, 97,3 x 129,4 cm. Disponí-

vel em: <https://www.moma.org/collection/

works/79873?locale=en>. Acesso em: 

09/01/2015. 4 Teinture de lumière, 

1981, óleo sobre tela, 37,0 x 25,0 cm. 

Lacerda, Alberto de. Encontros com Vieira 

da Silva e Arpad Szenes. Lisboa:  FASVS, 

2009, p. 105.
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se projetam para o infinito. Remetem aos revestimentos ou orna-
mentações, feitos com faiança, pastilhas, azulejos, nas fachadas, 
paredes ou pátios da cidade de Lisboa. 

Assim como as estantes cheias de livros, cartas de baralho, 
tabuleiro de xadrez, portas e janelas, teclas de piano e partitu-
ras musicais. Sua obra está relacionada à abstração do real, mais 
próxima de uma construção espacial. A articulação entre cor e 
espaço possui ritmo, estruturando grades ou redes, com a repeti-
ção dos “quadradinhos”. 

Vieira — E depois, em Portugal, há muitos mosai-
cos de faiança, os azulejos, a palavra vem de azul, 
pois eram geralmente dessa cor. São um motivo de 
decoração tradicional nas casas antigas. Isso tam-
bém me influenciou. É, enfim, uma técnica que dá 
a vibração que eu procuro e permite encontrar o rit-
mo de um quadro.4

Vieira conta que em 1928 andou sozinha pela Itália e que a visita 
a Siena foi uma das coisas que teve mais influência na obra dela: 
“A cidade ou a pintura que lá viu?”, questiona seu amigo Alberto 
de Lacerda, “As duas coisas”.5 Como em carta escrita por Vieira 
para Arpad em 1947, de Lisboa: “Sinto que Lisboa me inspira ter-
rivelmente, abro os olhos e devoro, como um leão, as cores e a ar-
quitetura”.6 

Já em março de 1959, quando está ocupada com a reforma 
da casa de Lisboa, Vieira escreve em carta para Arpad, que estava 
em Paris:“(...) Amor, Amor, não tenho tempo para sonhar. Vamos 
ter uma cozinha muito estranha. Quando olho para os azulejos 
sou invadida por uma paixão tonta por estes azuis de formas in-
trincadas, todo um mundo tão rico e absurdo. Beijo-te.”.7

4 Idem, ibidem, p. 74. 5 19 de julho de 

1988. Alberto de Lacerda encontros com 

Vieira da Silva e Arpad Szenes, p. 99. 6 

24–26 de dezembro de 1947. Escrita ín-

tima. Maria Helena Vieira da Silva e Arpad 

Szenes. Correspondência 1932–1961. 

Editora Imprensa Nacional-Casa da moeda/

FASVS, 2013, pp. 20 e 202. 7 13 de 

março de 1959. Escrita íntima. Maria Hele-

na Vieira da Silva e Arpad Szenes. Corres-

pondência 1932–1961. Editora Imprensa 

Nacional-Casa da moeda/FASVS, 2013, 

p. 219.
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formação

Na infância Vieira morava na Rua das Chagas, 20. Depois em 
1926 mudou-se para o Alto de São Francisco, 03, residência para a 
qual voltou diversas vezes para estadias mais curtas, assim como a 
casa de verão em Sintra. 

 Arpad — Ela, em criança, não desenhava muito, mas 
coloria.
 Vieira — Também desenhava, mas gostava de pôr 
cor em tudo. Tinha capacidade para passar horas 
a fazer coisas só boas para deitar fora. Era como 
uma força que me impelia ao trabalho.8

Vieira ficava bastante dentro de casa, quando era criança, não fre-
quentou a escola, era instruída em sua residência.

Em Lisboa estuda pintura, desenho e escultura na Escola 
de Belas Artes e frequenta as aulas de anatomia da Faculdade 
de Medicina. Em Portugal, as primeiras Universidades datam do 
final do século XII e passam por muitas mudanças, sendo nos sé-
culos XIX e XX instituídas as Universidades de Arte em Lisboa, 
Coimbra, Porto e Évora, mais próximas dos modelos de Univer-
sidade que conhecemos hoje.

 Arpad — É graças a esse trabalho sobre a anatomia 
que a Vieira tem um desenho tão musculado e bem es-
truturado.
 Vieira — Sim, eu tinha paixão das coisas bem es-
truturadas.
Anne Philipe — Há um lado arquitecto na Vieira.
A — Urbanista, mesmo. (...)
 V — Tinha também a paixão do corpo como escul-
tura.9

Paris à tes pieds, 1960, guache sobre 

papel, 32,5 x 25,7 cm, Lacerda, Alberto 

de. Encontros com Vieira da Silva e Arpad 

Szenes. Lisboa: FASVS, 2009, p. 22.
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paris

Em busca de um meio cultural mais estimulante, decide estudar 
em Paris, onde já havia meio artístico instituído, e em crescimen-
to. Na Académie de la Grande Chaumière frequenta o curso de es-
cultura. 

Viera identifica-se com a dinâmica do modernismo, espe-
cialmente com as obras de Corot, Picasso, Braque, Matisse, Mo-
digliani e Duchamp. Adorava o quadro O jogador de cartas, de Cé-
zanne.10 Descreve o encantamento que sentiu em Paris tanto em 
relação às obras dos artistas. É difícil saber se encanta-se mais 
com as pinturas ou com a própria cidade. Admira os comboios, 
trens e metrôs como verdadeiras obras primas. Sobre sua primei-
ra ida à Paris:

Vieira — (...) Chegara o momento em que, para o 
meu trabalho, era necessário eu ir até Paris. Já não 
podia progredir mais em Lisboa. A pintura que lá 
fazia já não me satisfazia. Não sabia como, nem o 
que fazer. Dedicara-me à escultura, o que me foi 
muito útil, pois deu-me um contacto com o real. Re-
produzia o que via: era capaz de esculpir uma cabe-
ça, isso deu-me confiança em mim.11

Vieira e Arpad se conhecem em lá, quando ambos iam desenhar 
na Grande Chaumière. Em 1928 Arpad regressou à Hungria de 
onde voltou um ano depois. 

Vieira — Não posso esquecer nunca o deslumbra-
mento que senti nas primeiras semanas que pas-
sei em Paris. Nesse tempo não escondiam, como 
hoje, os quadros dos mestres no interior das gale-
rias, podíamos admirá-los ao passear. Que riqueza, 
que diversidade! Braque, Modigliani, Dufy, Utrillo. 
Gostava muito dos bons Utrillo. (...) O Metro e sua 
estrutura encantavam-me. Todas aquelas portas a 
abrir e a fechar, sem engano possível! O Metro pare-
cia-me um conto de fadas. Nos corredores e nos cais 
havia cartazes.12

8 Anne Philipe. Vieira da Silva. Op. cit., ed. 

cit., pp. 66-67. 9 Idem, ibidem, p. 65. 10 

Jean-Baptiste Camille Corot (Paris, 1796 

— Ville-d’Avray, 1875). Henri-Émile-Benoît 

Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 1869 — 

Nice, 1954). Amedeo Clemente Modigliani 

(Livorno, 1884 — Paris, 1920). Marcel Du-

champ (Blainville-Crevon, de 1887 — Neu-

illy-sur-Seine, 1968). 11 Anne Philipe, op. 

cit., ed.cit. pp. 66-67. 12 Idem, ibidem, p. 23.
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Lá, Bonnard13 torna-se um amigo. Estuda com Léger14, entre ou-
tros artistas. A galerista Jeanne Bucher representa profissional-
mente o casal por toda sua vida, e depois dela seu sobrinho Jean 
François Jaeger.15 Apesar de não ter ainda ido aos Estados Unidos, 
sua memória-imaginação é estimulada por imagens e expectati-
vas. Depois ainda irá visitar este país assim como outros lugares 
onde participa de diversos projetos artísticos.

Anne Philipe — Em Orly, junto da escadaria à 
esquerda, havia um quadro electrónico que indicava 
o movimento dos aparelhos sobre o aeroporto; sempre 
que passava por ele pensava num quadro seu. O espa-
ço era todo negro, atravessado por linhas e picotado 
de pontos luminosos de cor.
Vieira — Adoro esse género de instrumentos.
AP — Alguns quadros seus, sobretudo os dos anos 50, 
fazem lembrar Nova Iorque. Já lá viveu?
V — Não. Fui lá pela primeira vez em 62 e voltei 
depois em 66. Mas é uma cidade que sempre, des-
de criança, me fascinou. Alguém, já não sei quem, 
mandou-me um postal ilustrado com um arranha-
-céus de cinquenta e cinco andares!
Já a Jeanne Bucher me dizia que alguns dos meus 
quadros se pareciam com Nova Iorque, que eu 
nunca tinha visto. É curioso, não é?16

THe tiled room ou Le cHambre à car-

reaux, 1935, óleo sobre tela, 604,0 

x 913,0 cm. Disponível em: <http://

www.tate.org.uk/art/artworks/maria-

-helena-the-tiled-room-t14206>. Acesso: 

14/05/2015.
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Quando adoece, com 25 anos, pinta Le chambre a carreaux, onde 
define a estrutura de “quadradinhos”, que permeia sua obra a par-
tir de então. 17 Está ali o começo de uma poética muito pessoal. 

rio de janeiro

Existe uma configuração política contundente que exerce mudan-
ças significativas em suas vidas.

Vieira — (...) A nossa situação tornou-se, por 
causa do Arpad, de tal modo preocupante, que 
resolvemos partir para o Rio. Estabelecemos aí 
laços de amizade maravilhosos, mas do ponto 
de vista de trabalho, depressa vimos que nos era 
impossível ganhar a vida com a pintura.18

O rádio é uma ferramenta interessante no processo criativo de 
Vieira neste momento. Estabelece uma ponte com os lugares onde 
provavelmente gostaria de estar, pois seu período de residência no 
Brasil é conturbado, sobretudo pelo fato de não ser uma escolha, 
mas um exílio.

Arpad — É mesmo antes da guerra, Les drapeaux 
rouges dos meetings da Frente Popular, e Le Métro 
que ela pintou no Brasil, em 1940, quando sonhava 
com o Metro; dizia-se que as pessoas se escondiam lá e 
ela sofria com o sofrimento delas. (...)
Vieira — Chamei-lhe Mai 68 porque andava então 
numa ansiedade e trabalhava aguardando ou 
escutando as notícias na rádio; deve, pois, a sua 
existência ao Maio de 68.
A — Pintou-o num estado de exaltação extraordiná-
rio. As eleições fazem muito bem á Vieira; ouve rádio 
e pinta. (...)
V — Tantos amigos nossos que desapareceram. 
Na nossa profissão encontra-se gente maravilho-
sa, o seu contacto é uma riqueza inapreciável.
A — Temos amigos no mundo inteiro.
V — Enquanto pinto não raro penso neles, eles 
estão perto de mim.19

13 Pierre Bonnard (Fontenay-aux-Roses, 

1867 — Le Cannet, 1947). 14 Jules-Fer-

nand-Henri Léger (Argentan, 1881 — Gif-

-sur-Yvette, 1955) 15 Marie-Jeanne Bu-

cher (1872–1946). Bucher, Jeanne. Site. 

Disponível em: <http://www.jeanne-bucher.

com/>. Acesso em: 20/05/2015. 16 Anne 

Philipe, op. cit., ed.cit., p. 74 17 1935. 

Idem, ibidem, pp. 92–93. 18 Idem, ibidem, 

pp. 72–73. 19 Idem, ibidem, pp. 93–94. 
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Vieira da Silva. Rio de Janeiro, Brasil, c. 1940–

1942. Arquivo da Fundação Arpad Szenes-Vieira 

da Silva (FASVS). Fotografia: Carlos Mosckovics.
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O poeta Murilo Mendes foi um grande amigo 
no período em que ela e Arpad viveram no Rio 
de Janeiro. Eram amigos também Carlos Scliar, 
Cecília Meireles, Djanira, entre outros. Scliar em 
depoimento sobre o casal diz: 

— Olha, eu defendo a ideia de que a 
gente não passa impunemente por 
lugar nenhum. Quando a gente 
chega num país, o que foi o caso 
desse casal europeu, profundamen-
te impregnado daquela civilização 
que cada um deles trazia, o que era 
peculiar, todos os dois produtos ni-
tidamente de Paris daquela época, 
ela, a gente sente o trabalho dela 
impregnado, até com os azulejos, 
das construções de Portugal. 20

Vieira da Silva produz uma série de desenhos 
para os jornais e as editoras. Realiza desenhos 
para livros de Cecília Meireles e Murilo Mendes.21

Manuel Bandeira escreve em 10 de julho 
de 1942 no jornal A Manhã, sobre a inquietação 
da artista, “(...) ávida de experiências e que sabe 
até aproveitar os tipos de máquina de escrever 
para traduzir certos aspectos naturais como sua 
‘Lisboa azul’, uma Lisboa decomposta pela me-
mória e recomposta pela saudade”.22

A artista fora assimilada ao cenário bra-
sileiro, participando de mostras como a Exhi-
bition of Modern Brazilian Painting, do British 
Council, na Escócia, em 1945, e outras mostras, 
ao lado de artistas como Pancetti, Di Cavalcanti 
e Djanira.

Em 1946, já se organizam para voltar à 
Europa. Realizam a primeira exposição nos Es-
tados Unidos, na Galeria Marian Willard, em 
Nova Iorque23, e no Palácio Municipal de Belo 
Horizonte, em Minas Gerais. 

Suite para Cecília Meireles, 1976, tinta 

da china sobre papel, 26,0 x 21,0 cm. La-

cerda, Alberto de. Encontros com Vieira 

da Silva e Arpad Szenes. Lisboa:  FASVS, 

2009, p. 81.

notas

20 A memória do mundo. 2005. Documen-

tário sobre Vieira da Silva, Fundação Arpad 

Szenes-Vieira da Silva. Duração 54’. Dispo-

nível em: <http://www.rtp.pt/arquivo/index.

php?article=1415&tm=23&visual=4>. 

Acesso em: 05/03/2015. 21 Como as 

capas dos livros Vaga música, de 1942, de 

Cecília Meireles, e Mundo enigma, 1945, 

de Murilo Mendes. “Escrita íntima”, p. 81. 

22 Escrita Íntima. Maria Helena Vieira 

da Silva e Arpad Szenes: Correspondên-

cia 1932–1961. Lisboa: FASVS: INCM, 

2013, p. 83. 23 Quando sua galerista e 

amiga Jeanne Bucher realiza uma operação 

e entra em coma. 
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residência em paris: imagem e experiência

Vieira regressa à Lisboa, depois ambos continuam sua trajetória 
em Paris. Adquirem a cidadania francesa em 1956. Fixam resi-
dência na rue de l’Abbé-Carton. Depois passam a viver na casa 
de verão em Yèvres. As estadias em Lisboa são cada vez menos 
frequentes. 

Ficam juntos até a morte de Arpad, em 1985. O casal viveu 
junto por 50 anos. Existe muito carinho em suas correspondên-
cias, que costumam sempre manter. São os protagonistas, espec-
tadores, admiradores, críticos de seus próprios trabalhos que, de 
certo modo, são feitos também de um para o outro. Após a morte 
de Arpad, Vieira encontra justificação para sua vida sem ele nas 
exposições de suas obras: era muito difícil para ela viver “só para 
si” — “Ainda bem que o Arpad teve o último mês de vida dele: 
estava alegre, feliz. Os portugueses chamam a esse fenômeno de 
certos fins de vida ‘a visita da saúde’ (...)”.24

Depois do período brasileiro, quando tiveram pela primeira 
vez ateliês separados, passam a ter essa prática. Ficavam às vezes 
meses sem visitar o ateliê um do outro para não se influenciarem, 
diferente de outras épocas quando seus estúdios eram próximos. 
Saiam de manhã para trabalhar e quando retornavam à casa con-
versavam sobre o que haviam pintado. 

Alguns lugares que Vieira morou, como, em Lisboa, na casa 
do Alto de São Francisco; em Paris, residências na Villa des Ca-
mélias, no Boulevard Saint-Jacques, no Denfert-Rochereau, na 
Rue de l’Abbé-Carton; em Yèvres-le-Châtel, Loire; no ateliê Sil-
vestre, no Rio de Janeiro; eram utilizados como espaço de traba-
lho, também com Arpad.

Alberto de Lacerda conta sobre conversas com a amiga Ma-
ria Helena, na residência de Yèvre-le-Châtel, a última casa-ateliê 
do casal, em declaração dela: “Eu escolhi a França e a França 
escolheu-me”.25 

Costuma ir aos grandes ateliês de Orangerie, e à catedral de 
Chartres, lá sempre se encanta com os vitrais, sobretudo com as 
rosáceas. Pondera que Yèvre está presente em sua obra, de uma 
maneira muito interior: “Ça a été pour moi une recherche dans la 
profondeur, dans la gravité”. Revela que o que havia de extrema-
mente contrastado, abrupto, na sua obra anterior — era a ausên-
cia dessa gravidade finalmente encontrada.26 

Vieira muitas vezes ouve música enquanto pinta. Fala com 
grande admiração de Lutoslawsky, Haydn, Fernando Lopes-
-Graça e Pierre Boulez, entre outros27. Diz que é raro ver música 

24 27 de julho de 1987. Alberto de La-

cerda. Encontros com Vieira da Silva e 

Arpad Szenes. Lisboa: FASVS, 2009, p. 

97. 25 13 de setembro de 1964. Alberto 

de Lacerda. Encontros com Vieira da Silva 

e Arpad Szenes. Lisboa: FASVS, 2009, 

p. 33. 26 “Foi para mim uma pesquisa em 

profundidade, em gravidade” (traduzido 

livremente). 9 de agosto de 1984. Segun-

do Lacerda. Alberto de Lacerda. Encontros 

com Vieira da Silva e Arpad Szenes. Lisboa: 

FASVS, 2009, p. 87. 27 Franz Joseph 

Haydn (1732–1809), compositor austría-

co. Fernando Lopes-Graça (1906–1994), 

maestro e compositor português. Witold 

Lutosławski (1913–1994), compositor po-

lonês. Pierre Boulez (1925–2016), maes-

tro, ensaísta e compositor francês. 

Portrait de famille ou L’atelier, le cou-

ple, 1930, guache e lápis sobre cartão, 

60,0 x 40,0 cm. Disponível em: <http://

fasvs.pt/exposicoes/exposicoes>. Acesso 

em: 14/05/2015.
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em termos visuais, mas que ouvindo uma composição particu-
larmente célebre de Lutoslawsky, provavelmente a Terceira Sin-
fonia, vê um descomunal arranha-céus. O que é incomum, pois 
não costuma associar a música com a visualidade. Às vezes com 
o ritmo da composição, mas não com cores ou imagens.28 Gosta 
muito dos quartetos Opus 132, Opus 30 N.2, Opus 95, de Beetho-
ven.29 Parece a ela um fado, “uma das maiores expressões de sau-
dade que conhecia”.30

Admira Torres-García31 “que teve a maior dificuldade em 
pintar dos 20 aos 30 anos”, conta Lacerda; “Arpad diz-me que 
nos períodos de maior angústia, antes e durante a guerra, M. H. 
[Maria Helena] se levantava às 2, 3 da madrugada e trabalhava 
horas seguidas”.32 Apesar do muitas vezes presente sentimento 
de angústia, à exceção do quadro da guerra33, Vieira quis sempre 
pintar as melhores coisas da vida, a felicidade.34

28 Alberto de Lacerda encontros com Viei-

ra da Silva e Arpad Szenes, pp. 99-100. 

29 Ludwig van Beethoven (1770—1827), 

compositor alemão. 30 23 de julho de 

1989. Alberto de Lacerda. Idem, ibidem, 

pp. 101-102. 31 Joaquín Torres-García 

(1874—1949), pintor, desenhista, escul-

tor, escritor e professor uruguaio. 32 24 de 

agosto de 1964. Alberto de Lacerda. Idem, 

ibidem, p. 32 33 Vieira conta que o quadro 

Guerra pintado no Brasil foi feito a partir do 

depoimento de uma mulher polonesa que 

fugiu de Varsóvia com uma amiga no inicio 

da Segunda Guerra. “Mas esse quadro é 

muita coisa”, diz ela, sugerindo que a pin-

tura trata também de outros assuntos. Se-

gundo Lacerda. 28 de julho de 1987. Idem, 

ibidem, p. 97. 32 5 de julho de 1990. Idem, 

ibidem, p. 103.

imagens
1 Biblioteca do Alberto, 1982, guache 

sobre papel, 31,0 x 24,5 cm. Lacerda, 

Alberto de. Encontros com Vieira da Silva 

e Arpad Szenes. Lisboa: FASVS, 2009, p. 

82. 2 Maria Helena Vieira da Silva e Arpad 

Szenes. Na Rue l’Abbé-Carton, c. 1983. Ar-

quivo da Fundação Arpad Szenes-Vieira da 

Silva (FASVS).
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Transcrições
Entrevista com Vieira da Silva

imagens
1 Vieira da Silva e uma amiga a pintarem 

o Panorama de Lisboa no ateliê do Alto de 

São Francisco, Lisboa, 1939. Arquivo da 

Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva 

(FASVS). 2 Ateliê Boulevard Saint-Jacques, 

Paris, 1948. Arquivo da Fundação Arpad 

Szenes-Vieira da Silva (FASVS). Fotografia: 

Willy Maywald.
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A.P. — Anne Philipe
A. — Arpad
V. S. — Vieira da Silva

A.P. — (...) Em 1928 voltei à 
Hungria, de onde só regressei 
um ano e tal depois, e aí já ela se 
havia tornado uma verdadeira 
pintora. Lembro-me que fiquei 
impressionado com aquele qua-
dro de uma árvore num pátio...
V.S. — Sim, era o pátio do 
hospital Cochin. É curioso, 
não é, que algumas palavras 
do Arpad tenham modificado 
por completo o meu traço.

A.P. — É isso, o acaso!
V.S. — E no entanto eu não 
acredito em palavras, não 
é através delas que a expe-
riência se comunica; mas, às 
vezes, uma palavra abre todas 
as portas. E o amor, esse, pode 
ajudar a entender o que o 
outro pretende dizer. Depois 
de o Arpad se ter ido embo-
ra, diziam-me as pessoas na 
Grande Chaumière, onde eu 
ficava de manhã à noite: “Mas 
você agora desenha muito 
bem!”1...

[vieira sobre o contato 
com seus galeristas]

V.S. — Via Jeanne Bucher 
como uma fada e o Pierre 
Loeb como um mágico, ambos 
detentores de grandes pode-
res. Sem uma Fada Boa, um 
Mago e um sólido Anjo da 
Guarda não há nada a fazer; 
é necessário pelo menos uma 
trindade para tornar amado 
um pobre pintor! (...)2

[sobre a primeira ida de 
vieira para paris]

A.P. — A sua vida de adolescente 
solitária durou até à sua ida 
para Paris?
V.S. — Sim.

A.P. — E a sua mãe era favorável 
a essa partida?
V.S. — Inteiramente. Chegara 
o momento em que, para o 
meu trabalho, era necessário 
eu ir até Paris. Já não podia 
progredir mais em Lisboa. A 
pintura que lá fazia já não me 
satisfazia. Não sabia como, 
.

NOTAS

1 Idem, ibdem, p. 68. 2 Idem, ibdem, pp. 

26–27
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nem o que fazer. Dedicara-me 
à escultura, o que me foi muito 
útil, pois deu-me um contacto 
com o real. Reproduzia o que 
via: era capaz de esculpir uma 
cabeça, isso deu-me confiança 
em mim.3

— Pedem-me às vezes que fale 
de pintura, e enquanto pinto 
ponho-me a pensar nessa 
questão, e digo para comigo: 
‘O que é que se pode dizer? 
Ao cabo de anos de trabalho 
certamente que adquiri uma 
certa ciência, e no entanto 
é-me impossível explicar o que 
estou a fazer. 

A.P. — Não acha normal isso de 
não poder dar uma explicação?
V.S. — Não, enquanto se pinta, 
sente-se por vezes que o que 
se faz não está bem, que há de 
recomeçar, que corrigir, mas 
é impossível explicar porque 
se está descontente, por que 
razão se corrige.4

...

— Faço às vezes uma espécie 
de exercício: estou no atelier, 
faço um quadro de que gosto 
bastante e penso: ‘Sou outra 
pessoa, não conheço nada 
deste pintor, estou a vê-lo pela 
primeira vez’. Se jogo bem o 
jogo, o que nem sempre é fácil, 
descubro certas coisas que até 
ali não vira. É um jogo que me 
encoraja, que me ajuda, e toda 
a ajuda é boa.5

...

[sobre o início de sua 
trajetória como artista]

A.P. — Tinha um professor?
V.S. — Não era exatamente 
um professor.

A. — Ela era muito dotada.

V.S. — Repito que não era 
muito dotada, mas sim muito 
obstinada, concentrada e 
meticulosa. 

A.P. — Quando Vieira falou da 
dificuldade que teve em fazer de 
memória os retratos de André 
Malraux e de René Char, disse 
que mais difícil do que isso era 
pintar qualquer ponto de refe-
rência, isto é, referenciando-se 
apenas de imaginação.
V.S. — Sim, queria eu dizer 
que é mais fácil pintar um 
determinado assunto, uma 
cabeça, por exemplo, mesmo 
que se trate o assunto de uma 
maneira abstracta.6

...

A.P. — Que nome dá a essa 
“outra coisa” ou essa “qualquer 
coisa” que existe para além da 
técnica?
V.S. — Creio que esse algo de 
outro, que nós não podemos 
forçar, é exactamente o que há 
de nós próprios... como direi? 
Talvez a técnica, o ofício 
sejam o ninho que temos de 
construir para albergar essa 
“qualquer coisa”.7

— É como o bater do coração 
e a respiração. Há que aceitar 
o mistério, sem compreender, 
às vezes.

A.P. — E essas coisas indizíveis 
emergem quando pinta?
V.S. — Oh, não! Só raramen-
te.8

...

— ... Não desejo saber a que 
princípios obedeceu o com-
positor ou poeta, ignoro a sua 
técnica. Quando os ouço sinto 
uma emoção que não é neces-
sariamente aquela que eles 
pretenderam ou julgaram dar. 
O mesmo se passa com um 
quadro. O que é belo penetra 
e espalha-se tão longe e tão 
profundamente em nós, que é 
impossível canalizá-lo...9

...

A. — A Vieira trabalha sempre 
alimentando o quadro a pouco e 
pouco; volta a ele repetidas vezes 
e durante muito tempo.10

...
— Para se poder pintar tem 
de haver um silêncio que dure 
muito, horas e horas... Michel 
Mitrani rodou um filme sobre 
a Vieira, e é um filme cheio de 
silêncios.

A.P. — Pintou enquanto ele a 
filmava?
V.S. — Não, isso é impossível, 
era uma falcatrua. Tentei, 
mas não sou capaz. A minha 
maneira de trabalhar e de 
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3 Idem, ibdem, pp. 66–67 4 Idem, idbem, 

p.20. 5 Idem, ibdem, pp. 86–87. 6 Idem, 

ibdem, p. 79. 7 Idem, ibdem, p. 85. 8 Idem, 

ibdem, p. 86. 9 Anne Philipe. O fulgor da 

luz. Conversas com Maria Helena Vieira 

da Silva e Arpad Szenes. Lisboa: Edições 

Rolim, 1978. p.15 10 Idem, ibdem, p. 50.

imagens
1 Ateliê de Charles Marq, Reims, 1968. 

2 Trabalhando na Fábrica de Cerâmica 

Viúva Lamego, 1988. Arquivo da Fundação 

Arpad Szenes-Vieira da Silva (FASVS).
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abordar um trabalho varia de 
dia para dia. Um filme apenas 
mostraria, fatalmente, uma 
dessas maneiras, o que levaria 
a pensar que era assim que eu 
pintava sempre.
...

A.P. — Gostávamos tanto de 
saber como se passa esse mistério 
do nascimento de um quadro! ...
V.S. — É sempre, de todas as 
vezes, diferente. E só Deus 
sabe quando o quadro é feito... 
Um quadro é algo perfeita-
mente misterioso, e o modo 
como é feito também... Antiga-
mente, eu ia muito à Grande 
Chaumiére, podíamos ver to-
dos aqueles jovens a desenhar, 
muito concentrados, sentados 
nos bancos em anfiteatro, com 
o modelo ao meio. Olhávamos 
para aqueles rapazes e rapari-
gas e era maravilhoso de ver. 
Dir-se-ia uma orquestra de 
câmara; em vez de brincarem, 
desenhavam e faziam-no com 
uma grande nobreza, uma 
grande seriedade. Mas se nos 
aproximávamos para ver os 
desenhos, aí já era diferente...

A.P. — E trágico.
V.S. — Trágico, sim: os dese-
nhos eram quase todos eles 
fracos, muito embora a con-
centração durante o trabalho 
tivesse sido total e fosse muito 
comovente presenciá-lo. Uma 
orquestra de câmara toca ou 
ensaia uma partitura escrita, 
enquanto que um desenho há 

que cria-lo a partir da folha 
branca...
...

V.S. — (...) Eu acho que o que 
se pinta nós não o vemos, é 
ali, e aqui, em todo o nosso 
corpo, que a coisa se passa, e 
na mão, evidentemente.
...
— (...) A pintura é cosa mentale, 
disse o Leonardo. 
...
— Quando começamos um 
óleo ou um guache, há dois 
quadros avançando a par, o 
que está no cavalete e o que 
temos na cabeça.

A.P. — E um tenta aproximar-se 
do outro?
V.S. — Sim. E às vezes o que 
eu tinha na cabeça não che-
gava a alcançar o outro, mas 
eu gostava deste outro e então 
deixava-o fazer-se tal como 
me surgia do cavalete. Mas 
também pode acontecer não 
ficar satisfeita e, nesse caso, 
continuo em busca daquele 
que imaginei. Já vê que a mi-
nha pintura é o oposto de uma 
pintura gestual.
...
— Às vezes a minha mão tra-
balha como uma formiga ou 
um pequeno insecto, sem que 
a vejam, mas eu não quero que 
ela aja sozinha.

A.P. — Desconfia dela?
V.S. — De modo nenhum. 
Faço o que exige o quadro que 11 Idem, ibdem, p. 51. 
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imagem
Vieira da Silva a trabalhar no cartão de uma 

das tapeçarias para a Universidade de Ba-

sileia, 1954. Arquivo da Fundação Arpad 

Szenes-Vieira da Silva (FASVS).

tenho na cabeça no momento 
em que me encontro diante do 
cavalete.11

...

— Há também coisas muito 
misteriosas: às vezes come-
çamos um quadro e a dado 
momento paramos, “aquilo já 
não vai para a frente”, pomo-
-lo de lado, e um dia sem saber 
porquê retomamo-lo e deixa 
de haver bloqueamento. 

A. — É porque estávamos de-
masiado enfronhados. Há que 
manter uma certa distância e 
isso consegue-se se deixarmos o 

quadro de lado durante algum 
tempo.

V.S. — Às vezes um quadro 
está completamente morto e 
nós acendemo-lo, ele torna-se 
vivo; houve uma mudança 
imponderável, algo de 
imprevisto aconteceu, não se 
sabe como.12

A. — A Vieira pintou La Bi-
bliothéque rouge em pequenas 
pinceladas de várias cores, as 
quais gravitam em torno umas 
das outras e se transformam em 
luz vermelha. 

V.S. — Existem sete cores ape-
nas, mas tantos cambiantes... 
Em 1954 encomendaram-me 
duas tapeçarias, ou mais exac-
tamente ‘rendarias’, para a 
Universidade de Basileia, que 
Descartes e Spinoza conhece-
ram — era para comemorar o 
seu 500º aniversário, que foi 
festejado em 1960. Têm gran-
des dimensões: 5 metros de 
altura por 3 de largo. A lã que 
usei era branca, uma fábrica 
química encarregou-se de a 
tingir segundo os dois cartões 
que eu pintara a guache. Viu-
-se então que aqueles rendilha-
dos continham setenta e cinco 

 77Transcrições



Vieira em seu ateliê, Paris. Ateliê do Bou-

levard Saint-Jacques, 1949. Arquivo da 

Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva 

(FASVS).

cores. São quase iguais uma à 
outra, ou pelo menos parecem; 
pois quando começaram a se-
gunda, tiveram que tingir ain-
da mais vinte cores diferentes! 
E quando se olha para elas, 
parecem cinzentas. São-no, 
de facto, mas de um cinzento 
onde entram noventa e cinco 
cambiantes diferentes.13

...

A. — Apaixonante, este proble-
ma da cor! Sobretudo o branco e 
o vermelho. Houve um dia quem 
declarasse que nós fazíamos qua-
dros brancos porque era moda. 
Ora essa é uma experiência que 

empreendemos conjuntamente 
em 1932. Procurámos todos os 
brancos possíveis, todas as várias 
cores (...)14

...
— No fogo há tudo. É tão difícil 
de pintar! 

A. P. — Impossível, queres tu 
dizer?
A. — Mais ou menos. É o próprio 
movimento em si.
V.S. — A energia! O fogo é a 
energia. E que energia!

A. P. — E o mar, pode pintar-se 
o mar?
V.S. — O mar, na sua expres-
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são, no seu movimento, é 
mais captável, mas há a cor, 
sobretudo quando é verde! O 
verde é uma cor muito difícil, 
mesmo para Cézanne. (...)15

...

arPad agarrou no livro de 
dora vallier consagrado a 
vieira; folheia-o até dar com 
La chambre às carreaux.

A. — Aqui está. Olha para estas 
linhas que tudo secaram e o rele-
vo extraordinário entre as cores 
complementares, que aqui não se 
conseguem ver, mas que mudam 
conforme a luz e o dia. Um pouco 
mais tarde, em 39, pinta Les 
Arlequins.

V.S. — Aí o que é bonito são 
as cores. E aqui está A Família 
real segundo Goya. É o Arpad 
que lhe chama assim, mas o 
verdadeiro título é La Valse16.
...
— No Brasil, durante a guerra, 
fizemos um grande painel 
decorativo, em cerâmica (...). 
Quando nos deram pincéis de 
marta, de pelo muito compri-
do, senti um gosto extraordi-
nário em pintar aquelas folhas 
de laranjeira como se fosse 
uma aquarela; a matéria da 
cerâmica é agradável, em-
bebe lindamente. Senti com 
isso um prazer maravilhoso 
e aceitei ceder a ele, mas não 
costumo fazer isso com a mi-
nha pintura. (...).17

A. P. — Teve várias fases em 
que pintou em quadradinhos 
justapostos. Essa minúcia, essa 
precisão, será uma forma de 
dominar uma certa angústia?
V.S. — Angústia, não creio... 
enfim, é possível. Mas uma 
forma de me dominar a mim 
mesma é. Há inúmeras razões 
para essa minha maneira de 
pintar: a pintura a óleo corre 
por vezes o risco de estalar e 
eu pensei que se fizesse peque-
nas pinceladas o risco seria 
menor.18

...

A.P. — Gostava de lhe fazer uma 
pergunta de ignorante: como 
é que faz para pintar os seus 
quadros mesmo ao pé, quando é 
de longe...
V.S. — ... que se vêem melhor.

A. P. — ... que eles adquirem 
todo o seu significado, toda a sua 
precisão.

V.S. — Nunca percebi, fico in-
comodada quando me pedem 
ilustrações, pois o que eu faço 
é melhor, bem o sei, visto de 
longe.

A. — A Vieira pinta os seus gran-
des quadros com um pincelzinho 
pequeno, nas calmas.

V.S. — A sua pergunta não é 
de modo algum uma pergunta 
de ignorante, mas não posso 
responder-lhe. Não sei.

A. — Nem eu.

A. P. — No teu caso é quase mais 
misterioso, ainda, visto que 
pintas o ar, o céu, o horizonte. 
Enquanto pintam, afastam-se 
com frequência para olharem 
com uma certa distanciação?
V.S. — Olhamo-lo de todos os 
lados. Sei perfeitamente que 
às vezes trabalho com o nariz 
em cima de um quadro feito 
para ser visto ao longe.

A. — Eu fico o tempo todo em 
cima dele e de vez em quando 
afasto-me.

V.S. — Viro-o em todos os 
sentidos.19

[sobre os cursos de 
anatomia na escola de 
medicina de lisboa].

A.P. — Porque é que seguia esses 
cursos?
V.S. — Por causa da pintura. 
Era eu que queria. Isso, aliás, 
teve uma má influência sobre 
mim, pois fiquei demasiado 
preocupada com cada múscu-
lo, cada osso. Queria mostrar 
tudo, dizer tudo. Tinha uma 
obsessão quase naturalista. 
E uma das coisas que me 
impressionou e me causou ad-
miração no Arpad, quando o 
conheci, foi a sua capacidade 
de síntese anatómica, graças 
ao seu profundo conhecimen-
to do corpo humano. (...)
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19 Idem, ibdem, pp. 91–92. 20 Idem, 

ibdem, pp. 64–65. 21 Idem, ibdem, p. 65.

A.P. — O Arpad também seguiu 
esses cursos?
A. — Menos do que a Vieira.
V.S. — Segui-os durante um 
ano. Desenhei os ossos em 
todas as posições, o que muito 
me divertiu. Achava a omopla-
ta uma obra-prima. Passeava 
os ossos na mala de mão, 
levava-os para casa para os 
desenhar várias vezes. Depois 
desenhei os músculos, copian-
do dos livros, por exemplo, de 
uma fotografia do David de 
Miguel-Ângelo, que é perfeita-
mente anatómico. Decalcava-
-a, desenhava os músculos e 
escrevia seu nome. Esqueci 
tudo isso por completo.20

(...)

A. P. — É extraordinário ver as 
vossas duas obras, pois são am-
bos pintores do espaço com uma 
tendência urbanista, arquitec-
tural na Vieira, uma presença 
constante da tensão, enquanto 
que o Arpad é o pintor do espaço 
e dos elementos no sentido do 
infinito. E contudo alguns dos 
vossos quadros são parecidos.21 
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Alfredo Volpi 
p. 82–84
Fotografias: João Luiz Musa

fig. 1 —  sem título, déc. 1970 (meados da década), 
têmpera sobre tela, 135,4 x 89,7,0 cm. 

fig. 2 —  sem título, 1973, têmpera sobre tela, 136,0 
x 68,0 cm. 

fig. 3 —  sem título, c. 1957, têmpera sobre tela, 50,0 
x 73,0 cm. 

fig. 4 —  sem título, déc. 1950 (meados da década), 
têmpera sobre tela, 73,0 x 50,0 cm. 

fig. 5 —  sem título, déc. 1970 (início da década), têm-
pera sobre tela, 68,0 x 102,0 cm. 

fig. 6 —  sem título, 1970, têmpera sobre tela, 70,0 
x 100,0 cm. 

fig. 7 —  sem título, déc. 1970 (início/meados da dé-
cada), têmpera sobre tela, 67,5 x 136,5 cm. 

fig. 8 —  sem título, déc. 1970 (meados da década), 
têmpera sobre tela, 135,5 x 67,9 cm. 

fig. 9 —  sem título, déc. 1978, têmpera sobre tela, 
135,5 x 67,8 cm. 

Vieira da Silva 
p. 85–87

fig. 10 —  Dislocation du Labyrinthe, 1982, óleo 
sobre tela, 60,0 x 73,0 cm. Catálogo Ago-
ra. rio de Janeiro: MaM/rJ, 2012, p. 95.

fig. 11 —  Gaya, 1971, óleo sobre tela, 162,0 x 
114,0 cm. Catálogo Agora. rio de Janeiro: 
MaM/rJ, 2012, p. 91. 

fig. 12 —  rue de la Glacière, 1954, feltro e guache 
sobre papel, 23,8 x 31,4 cm. Catálogo Ago-
ra. rio de Janeiro: MaM/rJ, 2012, p. 88.

fig. 13 —  Les treize portes, 1972, têmpera sobre 
papel, 50,0 x 121,0 cm. arquivo Fundação 
arpad szenes-Vieira da silva.

fig. 14 —  bibliotèque en feu, 1970–1974, óleo so-
bre tela, 158,5 x 178,5 cm. Catálogo Cor-
respondências. Vieira da Silva por Mário 
Cesariny. Lisboa: assírio & alvim; FasVs, 
2008, p. 667. 

fig. 15 —  Le chemin vers l’atelier, c. 1970, tinta-
da-china, guache sobre papel, 26,5 x 17,0 
cm, Coleção Fundação arpad-szenes Viei-
ra a silva, Catálogo Agora. rio de Janeiro: 
MaM/rJ, 2012, p. 90.

fig. 16 —  Maisons grises, 1950. guache s/ tela, 
16,0 x 27,0 cm Disponível em: <http://
fasvs.pt/exposicoes/exposicoes>. acesso 
em: 12/12/2016.
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Fábio Miguez 
p. 88–90
Arquivos Galeria Nara Roesler 
Fotografias: Pat Kilgore 

fig. 17 —  Patio Vermelho, 2014, óleo e cera sobre 
linho, 100,0 x 80,0 cm. 

fig. 18 —  Lanças, 2016, óleo e cera sobre linho, 
30,0 x 40,0 cm. 

fig. 19 —  Lição, 2016, óleo e cera sobre linho, 30,0 
x 24,0 cm. 

fig. 20 —  Esquina azul, 2016, óleo e cera sobre li-
nho, 30,0 x 24,0 cm. 

fig. 21 —  Casa, 2016, óleo e cera sobre linho, 30,0 
x 24,0 cm. 

fig. 22 —  Pó, 2015, óleo e cera sobre linho, 30,0 x 
24,0 cm.

fig. 23 —  Varal, 2016, óleo e cera sobre linho, 30,0 
x 24,0 cm. 

fig. 24 —  sem título, 2015, óleo e cera sobre linho, 
40,0 x 30,0 cm. 

fig. 25 —  Engenheiro Valise, 2013, óleo e cera so-
bre madeira e vidro, elementos em aço inox, 
16,0 x 40,0 x 33,0 cm (fechada) / 37,0 x 
88,0 x 88,0 cm (aberta).

Manuel Caeiro
p. 91–93
Arquivos Galeria Carlos Carvalho

fig. 26 —  Domestic Viability, 2010, acrílico sobre 
tela, 90,0 x 100,0 cm. 

fig. 27 —  New Coffrage #3, 2013, acrílico sobre 
tela, 100,0 x 90,0 cm. 

fig. 28 —  a4 #4, 2016, lacado sobre ferro, 160,0 x 
120,0 x 40,0 cm. 

fig. 29 —  a Despensa, 2007, acrílico sobre tela, 
165,0 x 390,0 cm.
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Tive a oportunidade conversar com Manuel 
Caeiro em dois momentos, uma vez no dia 04 
de abril de 2014, no hostel em que estava insta-
lado no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. 
A outra ocasião foi em seu ateliê, em Lisboa, no 
dia 15 de outubro de 2014. 

A entrevista com Fabio Miguez foi reali-
zada em seu ateliê, em São Paulo, no dia 15 de 
julho de 2016.

Os artistas falaram sobre seus procedi-
mentos e inquietações, mostrando seus traba-
lhos e materiais. Os discursos de Miguez e Caei-
ro foram editados a fim de melhorar a fluidez do 
texto e sua compreensão, visando o mínimo de 
interferência sem alteração do conteúdo.

Percursos 
contemporâneos



EntrEvista com Fabio miguEz

Exposição Horizonte deserto tecido cimen-

to, 2015, Galeria Nara Roesler, São Paulo, 

SP. Arquivo Galeria Nara Roesler. Fotogra-

fia: Everton Ballardin.
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— Eu vi sua exposição na galeria 
Nara Roesler1 [em São Paulo], no 
ano passado e fui assistir aquela 
mesa redonda também.

— Qual delas?

— A com o Tiago Mesquita2.

— E com o João Carlos3...

— Isso. Eu gostei bastante, na 
verdade aquilo já foi um ponto 
de partida para essa conversa, 
tanto pela exposição quanto pela 
sua fala. Então eu pesquei algu-
mas coisas lá que eu conseguia 
juntar com as minhas curiosi-
dades e com as minhas dúvidas. 
Eu começo por aí, pensando no 
título da exposição, “Horizonte 
deserto tecido cimento”...

— Como era esse título? Eu 
tenho dificuldade de guardar 
esses títulos... porque esses 
títulos eram palavras que 
tinham nas pinturas (Risos). 
Foi o Tiago que fez a combi-
nação.

— Ah, eu não sabia! 

— Horizonte deserto tecido 
cimento. Acho que esse... 
Horizonte... deserto... tecido, 
cimento, eu acho que esse 

Dia 15 DE julho DE 2016
brasil — são Paulo 
[no atEliê Do artista]

não é o texto de uma pintura 
só, acho que é uma junção de 
palavras. De todo jeito é um 
nome bonito, né? Horizonte 
deserto tecido cimento, é qua-
se um poema, dá para enten-
der, não é?

— Você retirou essas palavras dos 
textos do João Cabral de Melo 
Neto e do Samuel Beckett, não?

— É, mais ou menos, é um 
pouco assim, não é que você 
vai achar isso no texto do Bec-
kett ou do João Cabral. É as-
sim: eu comecei a mexer com 
palavras em 2010, eu acho. 
Fiz uma exposição na galeria 
Marilia Razuk, em 2011, da 
produção dos anos anteriores 
e por isso eu acho que come-
cei a usar a palavra em 2009, 
2010. E como eu comecei a 
usar palavras? Eu já sentia 
vontade de introduzir na 
pintura algum material novo, 
estava namorando essa coisa 
de ter as palavras. As pinturas 
de 2001, até 2008, 2009 eram 
essas telas brancas com esses 
elementos, às vezes num am-
biente mais geometrizado e às 
vezes menos. Esses elementos 
vêm de um repertório antigo, 
de um trabalho meu onde fui 
agregando coisas novas. E eu 

1 A Nara Roesler é uma galeria de arte con-

temporânea do Brasil, com espaços em São 

Paulo, Rio de Janeiro e Nova Iorque. Fun-

dada em 1989. 2 Crítico de arte. 3 João 

Carlos de Figueiredo Ferraz, colecionador 

de arte.

— Taís Cabral
— Fabio Miguez
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achei que a palavra entrava 
bem nesse universo. Eu estava 
lendo João Cabral e percebi, 
apesar de não ver identidade 
entre o trabalho dele e o meu, 
percebi essa coisa dele com 
os substantivos. É um texto 
com muito substantivo, tem 
muito nome nos poemas. Se 
você pegar — eu fiz o teste, o 
Bandeira ou o Drummond, 
não é assim, é outro tipo 
de texto. E eu percebia que 
esses substantivos, que essas 
palavras, elas significavam um 
em si, não era um sentimento. 
Era muito imagético, pelo fato 
de serem coisas as palavras: 
deserto, horizonte, linha etc. 
Então eu percebi que no João 
Cabral tinha um manancial, 
um lugar de onde eu poderia 
recolher palavras para poder 
pintar. Porque se você vai pin-
tar e vai colocar uma palavra, 
a primeira pergunta é: qual 
palavra? Eu preciso ter algum 
contato com esse universo da 
poesia, esse universo verbal, 

para poder fazer as minhas 
escolhas no meu universo. E 
eu comecei com as palavras 
finais de todos os versos do 
João Cabral. Era quase como 
um método. E depois desse 
processo todo... e é um certo 
período do João Cabral, o pe-
ríodo do [livro] O engenheiro4. 
Não estou com isso tão quente 
na cabeça agora, depois vou 
dar uma olhada. Enfim, traba-
lhando com esse material du-
rante um tempo, eu construí 
uma espécie de vocabulário, 
que é composto de palavras 
utilizáveis. A partir dessa lista, 
fica mais fácil agregar outras 
palavras. Aí no Beckett eu 
também percebia que havia 
ali alguma coisa que poderia 
ser usada. Por exemplo, “um 
sentido”, “uma natureza”, “um 
segundo” é do Beckett, desse 
texto que chama-se Bing5. 
Então eu criei uma espécie de 
coleção de palavras que eu uso, 
a partir do João Cabral. Mas 
depois que a palavra vai pra 

notas
4 nEto, João Cabral de Melo. O engenheiro. 

Rio de Janeiro: Amigos da Poesia, 1945. 

5 Bing/Ping, 1966. Texto curto em prosa 

do escritor irlandês Samuel Beckett. 6 

Winfried Georg Maximilian Sebald (1944–

2001), escritor e acadêmico alemão. 

imagens
1 Exposição Placas, 2011, Galeria Marilia 

Razuk, São Paulo, SP. Arquivo Galeria Ma-

rilia Razuk. 2 Na página seguinte: fotogra-

mas extraídos do vídeo da entrevista. Mos-

tram o quadro Paisagem, parte do quadro 

Partida e outros mencionados no texto. 
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pintura, a relação com o João 
Cabral meio que cessa. Qual 
a relação que eu teria com o 
João Cabral? Talvez o fato de 
o meu trabalho também ser 
seco, árido, econômico, mas 
eu acho que isso para por aí. 
Também não entendo tanto 
de poesia pra poder fazer essa 
relação. Mas eu não vejo uma 
relação enorme com o João 
Cabral, só a percepção de que 
existia ali um material que 
eu poderia usar. Existe uma 
vantagem enorme quando 
você pega palavras de um 
determinado universo, porque 
na origem dessas palavras, 
elas estavam juntas, então elas 
fazem sentido juntas. E esse 
foi o procedimento. 

— Mas agora é muito livre, a 
utilização das palavras. Eu fiz 
agora uma valise, que eu levei 
pro Rio, que eu tirei a maior 
parte das palavras do Sebald6... 
é assim que se fala o nome 
dele? Ele é alemão... Então, 

tem palavras que entram e 
outras que não entram. Por 
exemplo, sol, entra. Mas lua, 
não. Areia... (...) 

— Evocam um lirismo. 

— Sim, isso. Então, olha aqui. 
Essa pintura aqui, que está na-
quela foto, é “Paisagem Zero”. 
“Paisagem zero” é um poema 
do João Cabral, do qual eu 
tirei várias palavras. 

— Eu achava que eu não 
deveria repetir as palavras, se 
eu fiz um quadro com “Fonte”, 
então essa palavra foi gasta, 
foi usada e eu não deveria 
usá-la mais. E depois eu per-
cebi que isso, não era não só 
inviável, porque eu não tinha 
um universo tão grande de 
palavras assim, mas também 
isso era uma besteira, porque, 
na verdade, a repetição das 
palavras, você reiterar essas 
palavras e essas palavras 
voltarem a aparecer, é o que 
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cria um pouco esse ambiente. 
É como você repetir essa fór-
mula desse bloco com sombra 
azul claro, que tem naquele 
quadro ali, “Partida”. Pra mim 
é uma fachada de blocos com 
uma sombrinha embaixo dos 
blocos. Eu repito esse tema em 
várias pinturas.

— Esse tijolo se relaciona 
com os outros elementos de 
algum jeito, é como o Morandi 
replicando as suas latinhas, 
os seus bules e as suas xíca-
ras, recombinando, entende? 
Parece que Morandi não pinta 
elementos variados, como 
livros… Parece-me que, num 
universo restrito, quando você 
repete, você forma a poética.

— É um pouco assim com 
as palavras e com as formas. 

Então, eu realmente espero 
que a palavra “partida” ganhe 
um outro sentido, [outro] sig-
nificado… Não vou dizer novo, 
mas um significado particu-
lar, dentro da minha pintura. 
Nesse quadro, por exemplo, 
tem a palavra “partida”, eu 
faria então uma estrada, [e 
nela teria] escrito “partida”? 
Não se trata disso, não tem um 
caráter ilustrativo. Nem elas 
em relação à pintura e nem a 
pintura em relação a elas. 

— Você falou dessas imagens 
de fundo branco, que elas eram 
mais vazias, e depois você come-
çou a pontuar com essas formas 
mais geométricas e depois com 
palavras, mas ao mesmo tempo, 
você foi abandonando o branco e 
usando o cinza. E aí você usou a 
palavra “metafísica”. Você falou 

que o cinza te dá a possibilidade 
de se aproximar da metafísica. 
E aí eu achei muito interessante 
isso, porque você faz uma relação 
entre o cinza e a metafísica e 
você parte de uma cor para criar 
uma nova configuração, talvez 
de sentido, e uma configuração 
espacial também.

— É importante isso. Ali em 
dois mil e... nesse momento 
lá, antes da exposição da 
Marilia Razuk, em 2011, eu 
não me lembro quando é que 
começou esse processo, acho 
que foi muito, como dizer... 
civil. Parecia que o trabalho 
estava no espaço, na cidade, 
parecia que eu podia pintar 
parede, era uma coisa muito... 
parece que estava quase sain-
do da pintura para virar uma 
outra situação. Eu não estou 
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imagens
1 SEm título, 2007, óleo e cera sobre tela, 

200,0 x 320,0 cm. 2 SEm título, 2001, 

óleo e cera sobre tela, 200,0 x 230,0 cm. 

3 SEm título, 2008, óleo e cera sobre pa-

pel, 195,0 x 158,0 cm. Arquivos Galeria 

Nara Roesler.

 103Entrevista com Fabio Miguez



valorizando isso se é bom ou se 
é ruim, eu fiz isso durante dez 
anos, e isso deu uma espécie 
de esgotada para mim. Esgo-
tada essa que não é muito ver-
dadeira porque eu estou meio 
que com coceirinha de voltar 
a fazer, quer dizer, essas coisas 
vão e voltam, mas naquele mo-
mento era um ambiente meio 
esgotado. 

— Então, juntamente com essa 
vontade de agregar outros ti-
pos de elementos à pintura, foi 
daí que surgiu a ideia das pa-
lavras e de uma série de temas 
que eu comecei a colecionar, 
tinha essa história de sair e 
voltar a pintar como eu pinta-
va antes. Não como eu pintava 
antes, não da mesma maneira, 
porque essa experiência que 
eu passei nesses dez anos não 
dá para apagar, mas voltar a 
pintar, a fazer pintura, de uma 
forma mais “tradicional”, entre 
aspas o tradicional, mas voltar 
a pintar mais, a ser pintor, 

e não a trabalhar mais com 
espacialidades, com a sina-
lização e coisas assim. Isso 
surgiu primeiro quando eu 
falei “como é que eu vou fazer 
essa passagem?”, não é? Como 
é que eu vou sair do branco 
para começar a voltar a pintar 
normalmente? Daí eu saí 
dessa e passei uns meses meio 
complicados, sem saber como 
fazer, e daí eu simplesmente 
substitui, peguei uma tela que 
eu tinha feito numa exposição 
anterior e fiz uma pintura com 
a mesma composição, com 
o mesmo tema, só que onde 
era branco eu pintei de cinza. 
Cinzas, né, porque tem vários 
planos, vários espaços, então 
são cinzas. 

— Quando eu fiz isso foi uma 
coisa muito importante, por-
que quando você sai do branco 
e pinta cinzas, você tem um 
ambiente de luz, luminoso. 
Não é o mesmo branco, não 
é o branco da parede, aquele 

imagens
1 Da série Shortcuts, 2013, óleo e cera 

sobre tela, 40,0 x 33,0 cm. 2 SEm título, 

2015, óleo e cera sobre linho, 40,0 x 30,0 

cm. Arquivo Galeria Nara Roesler. Fotogra-

fias: Pat Kilgore.
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branco que é um branco até 
abstrato, né? É que esse aqui é 
do início dos brancos, mas no 
final ele ficou um branco até 
mais seco. Eram retângulos, 
brancos, uma forma. Quando 
você faz isso ele [o branco] não 
é muito cor, ele é um lugar, 
você entende? Tanto faz se ele 
é meio amarelo ou meio azula-
do ou meio acinzentado; ele é 
branco.

— A cor tem no branco, mas 
a cor, quando você pinta 
sobre um ambiente de cinzas, 
ela funciona de uma outra 
maneira, porque esse cinza 
forma um gradiente de cor, de 
luz. Ele é mais escuro. Quan-
do você tem esses cinzas, 
você cria um ambiente, que 
eu chamo de metafísico. O 
metafísico era meio usado 
num sentido particular, mas 
eu estou pensando na pintura 
italiana e, sobretudo na coisa 
do Morandi. O metafísico ser 
mais o De Chirico mesmo, 

né? Por exemplo, o De Chirico 
foge disso, mas o que é que 
tem o Morandi? O Morandi 
pinta com gradações de cinza. 
O Cinza do Morandi é cro-
matizado, ele é amarronzado, 
alaranjado, avermelhado, 
azulado, mas são cinzas. Isso 
é, sobretudo, um ambiente de 
luz, é um lugar ali. Eu estou 
chamando isso de pintura 
metafísica, precisaria ser mais 
bem especificado isso, mas eu 
estou chamando, e acho que 
quando fiz esses cinzas surgiu 
isso, essa metafísica, surgiu 
esse outro ambiente. É uma 
mudança grande no trabalho. 
Tanto que essa coisa das pala-
vras entra. Parece que fica um 
negócio que é um lugar onde 
eu posso escrever. Um lugar. 
Entrou para dentro do quadro 
novamente. Saiu daquela 
coisa espacial, o vermelho que 
para ali naquele retângulo que 
poderia ir para a parede dei-
xou de ir para a parede e virou 
pintura, entendeu? 

[Volta para o quadro Partida] 

— Este quadro é um híbrido, 
ele é três em um, cinco em 
um... são várias coisas ao 
mesmo tempo. Tanto que ele 
precisa ser visto sozinho, ele 
é muito cheio de coisas; ele 
precisa ser visto numa parece 
branca, sozinho. Mas, basica-
mente falando, nos trabalhos 
antigos tanto faz isso ser uma 
pintura na tela ou na parede. 
Agora não, eles formam um 
todo dentro da pintura, dentro 
do campo da pintura. É isso 
que eu estou chamando de 
uma certa metafísica. Mesmo 
que vá pra dentro da pintura, 
vai não num sentido tradi-
cional, como se dava antes — 
porque isso é um movimento 
histórico da pintura, sair de 
dentro dela pra ir pra fora 
dela. O que acontece na arte 
contemporânea é que você 
volta para dentro da pintura, 
sem dar um passo pra trás; 
você vai pra trás, indo pra 
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frente. Se é que faz sentido 
essa lógica de ir pra frente e 
pra trás com o trabalho de 
arte. Então é isso, são essas 
duas questões que surgiram 
a partir de 2010, que é essa 
coisa dos cinzas, de uma certa 
metafísica e outra, a das pa-
lavras. Acho que é isso, nesse 
ambiente. 

— Tem um outro assunto, 
uma outra questão, que eu 
acho cada vez é mais presen-
te, é muito comum eu pegar 
palavras de algum lugar, mas 
as formas eu também acabo 
retirando de algum lugar. 
Na verdade, existe um voca-
bulário, uma quantidade de 
pinturas e pintores que eu 
gosto, que eu sempre vi e que 

eu sempre trabalhei, e isso 
desde que eu comecei a pintar, 
uma espécie de ambiente, de 
eleições afetivas, e eu acho 
que eu transformei tudo isso 
numa espécie de paisagem, e 
isso eu pinto. Quer dizer, essa 
história da arte, pessoal, ela 
é uma espécie de paisagem 
que eu pinto. Então existem 
elementos que são do Piero 
dela Francesca, elementos 
que são do Matisse, elementos 
que são do De Chirico, enfim, 
uma infinidade de pintores 
e de pinturas com que eu me 
relaciono. O Pancetti... Então 
eu acho que esse vocabulário 
passa um pouco por aí. 

— Essas pinturas pequenas 
que eu estava expondo lá 
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no Rio, eu dei o nome de 
Atalhos, porque é como se 
fosse uma passagem rápida 
a esse ambiente, a esse lugar 
onde tem essas pinturas. É 
obvio que esses elementos 
foram transformados. Não 
se reconhece a origem deles, 
mas eles têm uma origem. E 
essa origem é parecida com a 
origem das palavras, tem uma 
origem em algum ambiente de 
onde eu tirei. E eu acho que é 
isso que forma, é isso que une 
uma mostra com trabalhos 
tão diferentes. Lá no Rio tem 
algumas repetições de alguns 
temas, mas, basicamente, as 
pinturas são muito diferentes 
umas das outras, o que junta 
é essa origem, essa natureza 
artificial que eu criei e que é 

de onde eu retiro essas figuras 
e a historicidade, e a pintura, 
o que junta com a forma de 
pintar, pictórica. 

— Por exemplo: não sei se 
você vai conseguir filmar aqui, 
mas quando eu… deixa eu ver 
qual imagem vou te mostrar… 
tem uma muito boa para 
mostrar isso… Essa. Esse é um 
cantinho, lá do [da exposição 
do] Rio. Você vê uns quadros 
com composições diferentes, 
isso aqui é um tijolinho, isso 
é uma janela e isso é uma 
paisagem. Aqui o tijolinho 
repetiu, aqui tem uma espécie 
de varal, aqui são os mastros. 
Aqui é um espaço que também 
se repete em outros trabalhos. 
E aqui são estandartes, 

bandeiras. São temas muito 
variados. Isso é esse espaço. 
Isso é retirado de um esquema 
do Matisse. E esse aqui, que é 
figurativo mesmo, porque nes-
se ambiente desses esquemas, 
de repente põe-se um figura-
tivo mesmo, que é de onde eu 
tirei. Ora bolas, porque não? 
Esse eu tirei de uma outra 
coisa, e no entanto parece ter 
a ver uma coisa com a outra, 
junta uma coisa com a outra. 
E isso é um pouco do que é o 
jogo. É engraçado, olha, isso eu 
estou notando agora: é o bran-
co com a sombra, o branco 
com a sombra aqui também. 
Olha só as similaridades de 
formas e eles têm uma origem 
totalmente diferente...[ fig.1] 
Então é assim que funciona.  

imagens
1 Exposição Atalhos, 2016, Galeria Nara 

Roesler, Rio de Janeiro, RJ. Arquivo Galeria 

Nara Roesler. Fotografia: Pat Kilgore. 2 e 3 

Fotogramas extraídos do vídeo gravado na 

ocasião da entrevista. 

fig. 1
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— Assim caminha a humani-
dade. É isso, acho que esses 
são os pontos principais do 
jeito que eu estou trabalhan-
do. (...) 

— Essa questão que você falou das 
pessoas, dos artistas... eu tinha 
achado bem legal quando você 
falou na outra entrevista [na 
Nara Roesler], quando alguém 
perguntou sobre a similaridade 
da sua pintura com o Volpi, e você 
falou: “Eu não olhei para o Volpi, 
eu olhei para pintores que o 
Volpi olhou também”, e também: 
“Piero della Francesca não está 
tão distante, olhar as pinturas 
nos deixa mais próximos”. Eu 
achei bonito isso, a maneira como 
você se relaciona com os artistas. 
Dá para ver o quanto eles são im-
portantes para você, são relações 
que são muito caras e que foram 
sendo criadas pelo olhar. 

— Isso que eu falei é verdade. 
é que naquele momento eu 
não estava olhando para o 
Volpi, fiquei até meio surpre-
so com essa opinião, que já 
tinham falado para mim, e 
com essa pergunta, porque 
eu não estava olhando para 
o Volpi, eu não olho para o 
Volpi. Mas, por outro lado, o 
Volpi a gente conhece muito 
bem, ele já entrou, então tem 
muito a ver com o Volpi. Mas 
então eu parei de ver o Volpi, 
eu falei “já que é assim, então 
não vou nem mais olhar o 
Volpi”, porque senão também 

fica uma loucura, fica muito a 
fome com a vontade de comer, 
entendeu? 

— Foi interessante ver essa 
exposição do Volpi lá no MAM, 
porque é engraçado, tem algu-
ma coisa realmente incomum 
que eu percebo, e ao mesmo 
tempo é tão diferente, é tão... 
Isso aqui é arte contemporâ-
nea, né? O Volpi é outra coisa. 
Isso aqui já foi, já voltou, já 
foi, essa coisa da arte contem-
porânea, tem um cansaço da 
arte contemporânea, então é 
diferente do Volpi. Mas o Volpi 
parece introjetado já. Não só 
em mim, acho que em todos os 
pintores de São Paulo, brasi-
leiros, né? Então a gente já 
viu muito, é muito presente, o 
Volpi, para mim, para o Paulo 
Pasta, para o Marco [Giannot-
ti], ele é muito presente para 
o mundo. Então, acho que 
tem um pouco isso. Agora, eu 
realmente não estava olhando 
pro Volpi, estava olhando para 
o pessoal lá do Quattrocento, 
né? Piero della Francesca, Fra 
Angelico... 

— Tem essa coisa da pintura, 
a maneira que eu pinto com 
a cera, tinta óleo com a cera, 
quer dizer, cada vez mais só 
tinta óleo, mas tem a cera 
como medium, assim, para 
ou ter opacidade ou transpa-
rência, sobretudo para tirar o 
brilho, a coisa da cera com a 
pintura é que ela tem encáusti-

ca fria, na verdade. Isso dá um 
certo ar de têmpera, lembra 
um pouco a têmpera. Na 
verdade, se você olhar de perto 
não lembra, mas ele tem essa 
coisa sem brilho da têmpera, 
essa materialidade da têm-
pera, e isso talvez seja outro 
ponto que vai me aproximar 
do Volpi. Transparência, a luz 
da tela muitas vezes aparece. 
Muitas vezes o quadro é salvo 
quando a luz da tela aparece. 
No caso do Volpi isso é muito 
presente, não tem um quadro 
que não tenha luz da tela, ele 
não fecha. A luz do Volpi vem 
da tela. O preto do Volpi soa 
como um cinza, porque ele 
não fecha, ele não veda, você 
vai ter sempre o ponto da lona, 
do linho, aparecendo. Eu uso 
muito esse recurso, isso acon-
tece muito na minha pintura, 
então também lembra um pou-
co o Volpi. Mas para por aí.

— Eu acho muito legal a maneira 
como você falou agora há pouco 
sobre seu universo visual. O Mar-
co [Giannotti] chama de Museu 
Imaginário, ele fala um pouco 
sobre essa ideia nas aulas. Você 
chamou agora de outro nome...

— Chamei de Natureza, 
porque eu já vi isso, alguém já 
falou isso, não nesse contexto, 
eu achei uma ideia boa, não 
me lembro quem, onde foi 
que eu li isso, mas ele estava 
falando de outra coisa. Mas 
os pintores pintavam na 
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natureza, certo? A questão era 
aproximação, separação da 
natureza; O que eu quis dizer é 
que esse meu ambiente afetivo, 
esses pintores e essas pintu-
ras formam para mim uma 
espécie de natureza, eu pinto 
sobre aquilo. Então, o que 
acaba é que o resultado final é 
completamente diferente, mas 
é legitimo, porque o pintor, 
quando pinta uma árvore, ele 
não precisa fazer a árvore... ele 
pode estar pintando aquela ár-
vore e retratando aquela árvore 
sem ter essa obrigação com a 
mimese total, com ser idêntico, 
com ser parecido. Então eu 
percebi isso, é uma ideia, para 
mim, nova sobre o meu traba-
lho, que na verdade eu tenho 
essa paisagem que se renova, 
que toda hora eu introduzo coi-
sas, e é isso que eu pinto, é esse 
que é um pouco o assunto.

— O [Giulio Carlo] Argan 
desenvolve uma ideia que eu 
gosto muito, e que ele chama 
de memória-imaginação. É 
sobre como a memória do que é 
vivenciado, do que é visto, assim 
como as referências artísticas, 
se unem no momento do fazer. 
É também sobre a relação entre 
obra e lugar.

— A sua pergunta é complexa, 
eu vou te falar algumas coisas. 
Não é que o quadro não tenha 
projeto, eu tenho uma espécie 
de vocabulário que parece 
sempre em mutação, sempre 
botando e tirando coisas, e 
quando eu vou pintar alguma 
coisa, quando eu boto a cara 
na tela, alguma ideia você tem 
que ter, não é? Sair do branco, 
seja o papel em branco do es-
critor ou a tela em branco do 
artista, alguma ideia você tem 

imagens
1 FrEsta CaPut, 2015, óleo e cera sobre 

linho, 30,0 x 24,0 cm. 2 FrEsta Azul, 

2016, óleo e cera sobre linho, 30,0 x 24,0 

cm. 3 PiEro, 2016, óleo e cera sobre linho, 

30,0 x 24,0 cm. Arquivos Galeria Nara 

Roesler. Fotografias: Pat Kilgore. 
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que ter, senão você fica parado 
na frente do branco. Então, 
não é que não tenha projeto, 
tem esse impulso inicial. Ago-
ra, depois acontece muita coi-
sa, entendeu? Acontece muita 
coisa depois desse impulso 
inicial, e eu noto que ou ele dá 
certo de primeira e normal-
mente ele fica legal porque fica 
bem fresco, ou então é melhor 
que ele complique mesmo e 
que ele dê problema, porque é 
daí que esse problema vai apa-
recer. Então eu acho que tem 
esse impulso inicial que não 
é o projeto, é só uma vontade, 
vamos dizer assim. É o que 
você chama de imaginação, 
mas a imaginação é uma coisa 
muito pobre, você mexe com 
isso, você deve saber. Quando 
você imagina uma coisa e vai 
pintar, você vê que você não 
imaginou porra nenhuma, 
porque não tem a imagem, 
não tem o negócio. O que tem 
é uma luz, é alguma coisa, é 
algum vocabulário que você já 
usou, é alguma coisa que você 
vai ver, isso tem, mas não tem 
o projeto, não tem assim o “eu 
vou fazer um espaço assim, 
aqui eu coloco um...”, isso não 
tem, não tem o projeto. Não 
tenho como descrever o qua-
dro antes de pintar, só depois. 
Agora, normalmente esses 
trabalhos que dão problema 
e que eu acabo resolvendo, 
tem algum momento em que 
todos... ele não se resolve 
porque tem muita questão, ele 

tem questões incompatíveis. 
O primeiro problema é quan-
do não tem questão, que aí 
desiste, dá um tempo. Quando 
não tem questão o quadro não 
vai ficar bom nunca. Não tem 
questão. Agora, às vezes tem 
o contrário, você tem muitas 
questões, parece querendo tra-
balhar com várias coisas que 
são, muitas vezes, conflitan-
tes, então o quadro entra em 
crise. A maioria dos quadros 
vão indo em uma boa toada 
e de repente eles entram em 
crise. É um momento chato e, 
por mais que eu passe por ele, 
por mais que eu já tenha pas-
sado por eles. E deste momen-
to, quando o quadro é bem-
-sucedido, você sai disso. Esse 
momento é algum momento, 
é alguma síntese que dá no 
fazer. Em algum momento 
isso existe, entendeu? Não é 
um plim, agora parece pronto, 
mas em algum momento, você 
estando enfurnado naqueles 
problemas, com a sua sabe-
doria, com a sua experiência, 
em algum momento você 
consegue alguma síntese. Isso 
se dá no fazer. É uma série 
de experiências, uma série de 
camadas de significados que 
em algum momento faz assim, 
entendeu? Isso é fascinante. 
Agora, isso é difícil de descre-
ver. É um processo do cérebro, 
não é? Não sei, é uma coisa de 
síntese, é algum momento em 
que você consegue fazer, você 
descarta coisas.
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— Porque, o que é essa imagi-
nação? Não sei, talvez a minha 
imaginação seja limitada, 
mas eu acho que não é só a 
minha, acho que é meio geral. 
A imaginação é uma coisa... 
eu estou falando de imagina-
ção não como algo que eu já 
fiz, daí já é muito concreto. 
Sabe, algo assim, eu imaginei 
um quadro... Esse quadro não 
existe, entendeu? Aquela coisa 
assim “eu não pintei ainda, 
mas parece tudo aqui”. Isso 
não existe, porque o quadro 
se faz ali. Se você não tem o 
processo ali, naquele momen-
to... primeiro, de mostrar que 
tem intuição, vamos para lá, 
estamos indo para lá. Crise e 
síntese, isso não é bom, não 
funciona, entendeu? Às vezes 
pode ser que se dê uma super 
sorte, você vai e faz isso já dire-

to, mas são raros, é raro. Nor-
malmente esses quadros ficam 
fracos, ficam sem densidade. 
Isso aí acontece quando você 
parece superquente em uma 
exposição, trabalhando todo 
dia, você vai sair de um quadro 
que era meio difícil, pega uma 
tela e faz uma tela assim em 
uma tarde. Isso ocorre, mas 
aí o trabalho estava em outros 
quadros, você simplesmente 
pegou e botou ele para cá. Mas 
esse processo, você precisa 
passar por ele. Eu tenho, preci-
so passar por ele porque senão 
não junta significado.

— Eu acho que sim. Não sei, mas 
acho que isso é uma coisa própria 
da pintura.

— Eu acho que é um pouco 
um processo pictórico, acho 

que um pouco passa por aí. 
Talvez todo trabalho de arte 
passe por aí, os trabalhos fei-
tos sozinhos. Cinema eu acho 
que é um pouco diferente. 

— E você acha que existe uma 
relação entre a obra e o lugar, 
agora estou querendo trazer um 
pouco a discussão para o lugar 
onde você vive.

— São Paulo...

— São Paulo. Pensando um pou-
co na cidade em que você mora, 
por mais indireto que seja...

— Eu acho que isso faz parte, 
talvez seja até uma pergunta 
mais simples. Aí eu acho que 
é o seguinte, acho que é algo 
que eu sou, eu sou de São 
Paulo, sou paulistano. Passei a 

Exposição Onde, 2006. Galeria Millan An-

tonio, SP – São Paulo.
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7 Abreviação de Caraguatatuba, município 

brasileiro no litoral norte do estado de São 

Paulo. 8 Regiões da Serra do mar e do litoral 

do estado de São Paulo.

Exposição Onde, 2006. Galeria Millan An-

tonio, SP – São Paulo.
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minha infância em Ubatuba. 
Tenho uma memória dessa 
coisa, uma memória mítica de 
Ubatuba, porque a memória 
da minha infância de Ubatuba 
não existe mais, é outra. É 
outra cidade. E isso é o que 
eu sou, quer dizer, é aí que as 
coisas vão acontecer. É aí que 
essa cabeça que vai processar 
as coisas foi criada aqui, mora 
em são Paulo, passou a infân-
cia em Ubatuba, viaja para o 
litoral às vezes, mas para por 
aí. Não creio que tenha ou 
local ou... Eu acho que tem 
uma coisa muito diferente 
entre a pintura que é feita aqui 
em São Paulo e a pintura que 
é feita em Nova Iorque, isso 
era super relacionado ao fato 
de as pessoas morarem em 
Nova Iorque ou morarem em 
São Paulo. Isso é um fato, isso 
existe. Isso não deve ser con-
fundido com cor local, com 
coisas assim mais restritivas, 
não é? Porque, também, todo 
mundo tem acesso a tudo, 
atualmente. Ou por internet 
ou por viagens ou por livros, 
as pessoas têm contato com 
as coisas, não é? Então eu 
acho que é isso. Não vejo uma 
relação. Eu tenho aquele meu 
trabalho de fotografia, do qual 
eu fiz um livro, passei anos 
fotografando e juntei tudo. Ali 
tem uma coisa de lugar porque 
as fotos eram feitas em luga-
res onde eu vivi. São Paulo, 
lugares em que eu passava, e a 
coisa do litoral, de caminhos 

muitas vezes percorridos. 
Serra do Mar, Santos, ou por 
Caraguá7 ou por Taubaté ali, 
não é?8 Ali tinha uma coisa 
meio de tentar escarafunchar, 
de tentar ver um lugar, uma 
memória. Mas na pintura não, 
na pintura não sinto isso. O 
meu trabalho de pintura se 
relacionou muito com o meu 
trabalho de fotografia. No 
transcorrer do meu trabalho 
tem muita relação entre uma 
coisa e outra. Então é isso, eu 
não estou muito afiado para 
falar da fotografia, porque faz 
tempo que eu não fotografo 
e eu esqueci um pouco. Mas 
ali tinha uma vontade, um 
caminho de uma coisa que 
eu queria rever, que eu mais 
ou menos documentei esse 
tempo todo. Isso se relacio-
na com a pintura, porque a 
pintura é mais solta, surgem 
coisas de outros lugares. Acho 
que é isso.

— Tem alguma coisa a ver com o 
cinza da pintura?

— Acho que não tem a ver 
não, acho que o cinza tem a 
ver com o de pintura mesmo. 
Acho que não. Agora, a coisa 
da fotografia sempre foi meio 
paralela com a coisa de pintu-
ra. Na verdade, eu fotografava 
nos momentos em que eu 
não estava pintando. Então 
sempre teve um ping-pong, 
uma coisa sempre se referiu à 
outra assim. 

— Sobre a espacialização dos 
trabalhos, tendo sido um pro-
cesso longo de cerca de dez anos, 
quando você foi para a parede... 
Seus trabalhos parecem ter esse 
potencial, essa conversa com o 
espaço...

— Isso aqui é uma instalação 
que eu fiz lá na Millan, na 
galeria Millan. Você consegue 
ver? É o espaço da galeria que 
tem as paredes pintadas e 
tem essas mesas, essas formas 
colocadas com uns tampos 
pintados, então são uns planos 
da galeria, que vêm para frente 
assim, e os planos que vem as-
sim. Esse trabalho é de 2006, 
acho que tem dez anos. Acho 
que é de 2006 ou 2005, e eu já 
tinha feito um trabalho antes 
com a pintura especializada 
assim, mas esse trabalho aqui 
ficou bem resolvido, o outro 
eu fiz em condições muito 
adversas, sem dinheiro, sem 
produção, ficou só um ensaio 
do que eu queria fazer. Aí na 
Milan, acho que em 2005. Des-
se trabalho, que é uma pintura 
totalmente especializada, toda 
na galeria, é que surgiram as 
malinhas, que surgiram as 
valises, porque esse trabalho, 
quando acabou a exposição, 
foi todo destruído, e eu senti 
vontade de fazer trabalhos que 
tivessem essa questão espacial, 
mas que permanecessem, que 
mantivessem uma memória 
deles mais presente, que eu 
pudesse revê-los.
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imagens
1 ValisE Dominó, 2013, óleo e cera sobre 

madeira e vidro, elementos em aço inox, 

16,0 x 40,0 x 33,0 cm (fechada)/ 37,0 x 

88,0 x 88,0 cm (dimensão máxima). Arqui-

vo Galeria Nara Roesler. 2, 3 e 4 Fotogra-

mas extraídos do vídeo gravado na ocasião 

da entrevista.
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— Então as malinhas saíram 
disso, desse momento aí da 
pintura, que acho que é 2006. 
Eu achava que as malinhas eu 
iria parar de fazer, depois que 
eu comecei a fazer as pinturas 
com o cinza, porque as mali-
nhas eram muito mais pareci-
das com a pintura da época, 
eram mais simples. Olha como 
é que era a pintura, está vendo? 
Tinha uma relação com... Isso 
aqui, na verdade, é muito pa-
recido com aquilo. A diferença 
é que aqui era na tela, ali era 
na parede, a diferença não é 
tão grande. Mas eu consegui 
fazer as malinhas funcionarem 
de um jeito metafísico. Tem 
agora as palavras e esse jeito 
de trabalhar que eu consegui 
fazer nas malinhas também. 
Quando a gente sai de um tra-
balho e vai para outro parece 
que aquilo ali está morto e você 
nunca mais vai tocar naquilo, 
mas parece que existe um ciclo 
de sincronicidade, eles acabam 
voltando. E é até legal isso, que 
volte e você volte a dominar 
aquele vocabulário que você 
já dominou e você não perde, 
ele volta de algum jeito. Então 
eu consegui fazer isso com as 
malinhas, elas acompanharam 
a pintura.

— Na Nara [Roesler] você falou 
essa frase: “Hoje em dia eu não 
uso mais o pincel quase, eu 
troquei agora por estilete”. Você 
poderia falar um pouco sobre 
como faz as pinturas?

— É, porque esses quadros 
foram feitos, o pincel é meio 
para espalhar tinta numa 
superfície, mas não tem 
muita pincelada, eu pinto com 
pincel, rolinho, e na verdade 
tem todo esse trabalho com as 
máscaras, né?

— Vamos ver aqui... Isso aqui 
acho que é um bom exemplo. 
Esse aqui, olha, como é que 
eu vou... esse trabalho aqui 
eu não tenho certeza se está 
pronto. Não sei, talvez esteja. 
Porque eu gosto desse tipo de 
problema que aconteceu aqui, 
sabe? Esse tipo de ruído, na 
verdade ele é bom. Mas aqui 
é o seguinte: como é que eu 
pinto isso? Isso aqui não são 
máscaras. Então, eu pinto 
esse verde, coloco num papel 
fino, pego o estilete, corto isso 
aqui, corto isso aqui, corto 
isso aqui, vou criando essas 
máscaras, esses lugares. Então 
tem momento em que esse 
rosa aqui acaba com papel 
aqui, papel aqui, papel aqui... 
fita e papel em todos os lados. 
É uma máscara feita com esti-
lete, entendeu? E eu pinto isso 
aqui, daí eu retiro isso aqui, 
era o rosa. Daí para fazer isso 
aqui eu preciso isolar o rosa. 
São máscaras, tem um jogo de 
máscaras. Tem um caminho a 
ser feito, entende? 

— É todo feito com estilete, 
cortado. Aqui tem uma pince-
lada, mas ele é todo feito com 
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papel, e o recorte é feito com 
estilete, entendeu? É o papel 
cortado, porque são másca-
ras. Agora, esse quadro aqui 
é bom para te mostrar aquela 
outra questão [ fig. 1,2 e 3].  Esse 
quadro aqui esteve pronto 
de um outro jeito, mas ele 
estava ruim, sabe? Ele estava 
duro. Daí eu dei essa mexida, 
um pouco aproveitando esse 
esquema que eu já tinha tra-
balhado, não sei se tem aqui. 
Dei uma mexida, ele inverteu, 
era verde aqui, passou para 
cá, onde era rosa... enfim, eu 
mudei a composição e daí 
surgiram todas essas impure-
zas, todos esses acidentes, que 
forma uma espécie de ambi-
guidade, que é o que faz o qua-
dro sair daquela coisa muito 
chapada, muito plana, muito 
direta, para essa coisa mais 
ambígua. Aqui mostra bem, 
eu não sei se vai estar pronto, 
mas os quadros são sempre...
por exemplo, isso aqui, antes... 
esse quadro também mudou 
bastante a composição [ fig. 4]. 
Teve muito... Essa sombra 
aqui, parece vindo de uma an-

tiga lança, isso é bom. Quando 
acontece isso, o quadro ganha, 
sabe? Ele ganha em signifi-
cado, em densidade. É um 
pouco a descrição daquela cri-
se em que o quadro entra em 
algum momento, onde ele não 
está bom e exige uma atitude. 
Transformar aquilo. Essas 
mostras são boas. Isso aqui 
é um procedimento normal 
de pintura, é um pentimen-
to, mas não é programado... 
porque aqui tem uma neblina. 
Não, isso aqui tem a ver com 
o procedimento de construção 
da composição do trabalho. 
Ele estava ruim de um jeito, 
você faz do outro e daí você 
deixa um pouco à mostra a 
transformação, o processo 
dele. Isso normalmente traz 
densidade para a pintura, 
traz corpo para a pintura, traz 
camada de significação. Isso 
aqui, por exemplo, é o risco 
do estilete. Às vezes eu forço e 
reforço ele, porque às vezes... 
Aqui eu busquei uma luz, não 
é? Mas isso aqui é feito com 
estilete [ fig. 5]. Isso aqui é a 
marca da máscara, entendeu? 

Aqui tinha um papel com 
tudo, isso é um recorte, para 
pintar esses retângulos, esses 
tapetinhos, está vendo? aqui 
tinha coisa anterior [ fig. 6]. 
Esse aqui foi muito... Esse 
aqui passou, embatumou 
[ fig. 7]. Ficou como um bolo 
embatumado. 

— Mas então é isso, é tudo com 
estilete e fita... você vai sepa-
rando as coisas e pintando. 
Esse azul aqui foi pintado, nes-
se negócio de achar o quadro, 
ele foi pintado várias vezes. 
Então você tem aqui as marcas 
das outras composições, está 
vendo? [ fig. 8] Os tijolos, os 
blocos, estiveram em outros 
lugares. Isso, de novo, acho 
vantajoso, eu gosto disso. Isso 
aqui, ele foi pintado muitas 
vezes, mas basicamente é um 
azul pintado aqui, eu coloco o 
papel e recorto essas tiras aqui. 
Tiro fora o papel para poder 
pintar aqui. São máscaras, en-
tendeu? Então, nesse sentido 
é que eu passei a pintar com o 
estilete.
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EntrEvistas com manuEl caEiro
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Dia 04 DE abril DE 2014
brasil — são Paulo 

— Gostaria que você começasse 
falando sobre seu processo de 
trabalho, de onde vêm as ideias...

— Meu processo de trabalho 
é complexo, mas ao mesmo 
tempo também não o é. Há 
uma premissa de que o objeto 
pode ser o ponto de partida 
para o desenvolvimento de 
uma ideia ou de várias ideias. 
No meu caso, esse objeto é tão 
simplesmente o caixote. Um 
caixote normal, de papelão. 
Esse caixote me permite de-
senvolver ideias, baseado não 
só no objeto em si, mas em 
todas as coisas, em todo o uni-
verso formal que eu proponho. 
Aí, vou pensando em muitos 
argumentos para o trabalho. 
Tem a ver com o espaço inte-
rior, com espaço exterior, com 
a ideia de invólucro, com a 
ideia de conteúdo, isso expan-
de-se depois para a ideia de 
casa, para a ideia de espaço, 
para a ideia de volume, para a 
ideia de sombra. Todas essas 
ideias são possíveis, maneiras 
potenciais de representação 
do espaço, a maneira como 
os planos conseguem resumir 
um espaço em si. Todo esse 

espaço torna-se, em suma, o 
resultado duma situação de 
planos que interagem entre 
si. A partir daí eu desenvolvo 
todo o trabalho. Há uma outra 
faceta muito presente: eu faço 
meu trabalho muito a partir 
do aproveitamento do lixo ur-
bano — no sentido do que está 
na rua, por aí, o próprio cai-
xote..., o lixo visual... tapumes 
das obras, uma porta velha, 
um vidro partido, qualquer 
coisa... Por exemplo, não me 
interessa muito as fachadas 
dos prédios, ou seja, não me 
interessa muito o esplendor da 
cidade. Interessa muito mais 
o beco, aquilo que está no pas-
seio, aquelas coisas todas. Não 
interessa tanto aquela ideia do 
edifício, da reinterpretação do 
edifício. Meu trabalho passa 
muito mais pela recuperação 
dos elementos soltos. Portan-
to, seja em São Paulo, Rio, 
Madrid, Lisboa, Bruxelas, El 
Salvador, whatever, todas tem 
alguma coisa para oferecer. Eu 
consigo fazer uma metamor-
fose dessas coisas todas e isso 
traz a reconstrução dos objetos 
a partir desses momentos 
visuais que são, digamos, 

materiais pobres, e que eu 
torno-os numa... — eu não vou 
chamar de uma obra de arte, 
eu vou chamar de um novo 
objeto com um outro valor.

— Que tipo de valor?

— Não é um valor sentimen-
tal, mas um valor funcional. 
Porque o valor funcional tem 
muito a ver com a situação 
que nós temos com os objetos. 
No meu caso, é curioso porque 
atribuo uma situação funcio-
nal a um objeto que não o é. 
Há um paradoxo qualquer, 
mas ao mesmo tempo é curio-
so porque esse objeto não fun-
cional nos proporciona uma 
articulação de pensamentos, 
não só para a parte que faz 
mas para a que usufrui. E, cla-
ro, se pensarmos bem, a ideia 
inicial, do caixote, faz todo o 
sentido nesta perspectiva: eu 
uso o objeto para dar vazão à 
fabricação de novas ideias, no-
vas coisas. A partir do caixote 
em si, que é, no fundo, um ob-
jeto que tem uma função, mas 
que eu uso como, digamos, um 
modelo para dar a orientação, 
para dar a linha de pensamen-

— Taís Cabral
— Manuel Caeiro

(Obs.: Foi mantida a versão europeia da lín-

gua portuguesa na transcrição das falas do 

entrevistado).
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to. Esse é o trabalho que tento 
desenvolver até agora.

— É um conjunto de circuns-
tâncias, portanto, que define o 
trabalho? 

— Isso. É um trabalho não 
premeditado, vai acontecen-
do, e para o qual vou, de certa 
forma, aproveitando minhas 
próprias referências para 
continuar a desenvolvê-lo. 
É, assim, um trabalho muito 
autorreferencial, não autobio-
gráfico, mas sim autorreferen-
cial na medida em que utilizo 
todas as potencialidades que 
se vão criando no próprio 
trabalho. Eu vou fazendo uma 
reinterpretação disso tudo e, 
posteriormente, vou fazen-
do um desenvolvimento em 
outros âmbitos. Desse modo, 
minha linha de pensamento 
tem a ver com o espaço, com 
o vazio, com o interior, com o 
exterior, com a ambiguidade 
de sabermos que estamos do 
lado de fora do objeto, do lado 
de dentro do objeto.

— É onde você se sente mais 
confortável?

— Sim. Me sinto mais confor-
tável nesse meio, na distinção 
entre o abstrato e o figurativo, 
nessa linha que separa as duas 
coisas. Perceber a representa-
ção em que o quadro está, mas 
ao mesmo tempo perceber 
um espaço vazio. Daí meus 

contingentes em branco, sem 
pontos de referência, digamos, 
gravitacionais. A minha pintu-
ra pode mudar em si, ela pode 
fazer 180º, ter várias interpre-
tações e todas elas fazerem 
sentido e terem um suporte 
objetual consistente. Portan-
to, funciona mais ou menos 
assim: de maneira geral, tudo 
o que é construído tem esse 
ponto de partida, tem essa ma-
neira em que tudo o que está 
feito faz sentido na posição 
em que está, e estabelece uma 
ponte muito direta para uma 
realidade vazia para a maior 
parte das pessoas. Mas, por 

outro lado, é como eu estava 
falando, uma cabana de um 
pescador, um barraco, inter-
pretada de uma certa maneira 
ou reavaliada pode ser tornar 
uma dream house, why not? É 
essa construção, essa reinter-
pretação da realidade, que eu 
tenho feito nos últimos anos.

— E os elementos de sinalização 
urbana, ou outros elementos 
que parecem invisíveis para a 
maioria das pessoas. Como eles 
entram no seu trabalho?

— Isso é um fenômeno que já 
tem mais ou menos uns 4, 5, 

imagens
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6 anos, não sei ao certo... E 
é precisamente uma conse-
quência daquilo que eu estava 
falando, esses momentos vão 
acontecendo por uma observa-
ção permanente daquilo que 
nos rodeia, até que eu tenha 
necessidade de criar novos si-
nais e pegar novos elementos 
de forma que eu possa desen-
volver os trabalhos com outros 
tipos de construção. Tenho 
utilizado muito agora aquelas 
barras de segurança de obras, 
construo esculturas com 
isso, dou um novo sentido às 
coisas, usando um elemento 
banal, do dia a dia, como os 
próprios tapumes, com eles 

eu construo uma biblioteca, 
eu reinvento espaços, espaços 
onde eu poderia estar, eles po-
deriam existir de fato se hou-
vesse intenção de fazer, com 
um arquiteto, com um enge-
nheiro. A criação das pinturas 
em arquitetura, por exemplo, 
são espaços onde eu poderia 
coabitar... É um elemento in-
teressante no trabalho porque 
eles, todos os espaços que crio 
têm algo de..., não é intimida-
de, mas é uma edificação. Eu 
edifico esses locais, eles não 
existem, não existiram, são 
totalmente inventados, não 
são referências de coisas que 
já existem e isso me interessa 
muito, fazer essa reinvenção 
do zero. Que é outra vertente 
do trabalho. E então, só para 
responder a sua pergunta, os 
elementos que eu vou buscar 
na rua são, digamos, artifícios 
para eu construir essas coisas; 
ou seja, o espaço não é só feito 
por quatro planos, não é, tem 
mais do que isso... E eu tento 
procurar outros objetos, mexer 
com objetos, digamos, “po-
bres”, objetos que na maioria 
das vezes passam desaper-
cebidos às pessoas na rua. 
Quer dizer, eles estão lá e têm 
aquela função, e eu atribuo a 
eles outro estatuto. 

— E quando a relação entre o bi-
dimensional e o tridimensional 
entra na pintura? Me fala um 
pouco dessa espacialidade que 
você cria no plano pictórico? 

— Na pintura eu faço muito 
essa espécie de representação 
em perspectiva. Praticamente 
toda ela nunca é planificada, 
salvo alguns arranjos. Então 
há uma necessidade, uma 
vontade de volumetrizar e 
dar uma certa espacialidade 
na pintura. Mas nós temos 
que perceber que a pintura é 
um suporte limitado em si. 
Objetualmente, é um plano 
bidimensional. Mas eu tento 
subverter o processo e fazer a 
representação tridimensional 
num plano bidimensional. 
Hoje em dia, faço escultura 
também, mas eu acho que a 
representação tridimensional 
num plano bidimensional é 
um desafio grande. Todos os 
pintores têm um pouco essa 
ambição de representar, diga-
mos, nos padrões de captar a 
imagem e fazê-la num plano 
bidimensional. E é um pouco 
esse o exercício que eu faço. 
Subverter o olhar. Eu já fiz por 
exemplo outras experiências, 
como fotografar e pintar sobre 
a fotografia, mas... eu não es-
tou falando só do exercício da 
pintura em si, eu estou falando 
mesmo do resultado da ima-
gem que é criada a partir dessa 
representação tridimensional. 
Há uma grande ilusão visual 
no objeto que eu desenho, que 
eu pinto, tanto que você acaba 
por ter aí uma ilusão de reali-
dade, que você olha e, por mo-
mentos, não tendo os limites 
da pintura, você se pergunta 
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se aquilo é um objeto mesmo, 
em que enquadramento ele 
está, ou é uma pintura, essa 
ambiguidade é interessante 
para mim, eu gosto.

— E você me disse também que 
você tem uma relação afetiva 
com o Rio de Janeiro, que você 
gosta muito.

— É, eu gosto muito do Rio 
sim, eu não sei explicar por 
quê. Eu sei que eu vim e gostei. 
Da mesma maneira quando eu 
saí para ir à universidade, aos 
18 anos, eu senti logo uma em-
patia com Lisboa. Quando vim 
para o Rio, me senti da mesma 
maneira. É uma coisa que não 
se explica… Há atrações mo-
mentâneas e há relações para 
sempre. O Rio foi uma daque-
las relações para sempre, e que 
eu quero manter.

— E você mora em Lisboa, agora, 
então?

— Hoje eu moro no Tejo, no 
interior de Portugal. Eu fui 
para Lisboa, para fazer a 
universidade, e fiquei por lá. 
Mas eu gosto muito do Tejo 
também. A comida é boa 
[risos]. Agora voltando a falar 
do meu trabalho..., eu preciso 
muito do ambiente urbano. 
A maior parte das referências 
são do ambiente urbano. E 
em construção. Essa é uma 
das principais relações que 
eu tenho com a cidade: poder 

ThE FinEst structurE, 2016, acrílico so-

bre tela, 140,0 x 120,0 cm. Arquivo Gale-

ria Carlos Carvalho.
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usufruir desse ambiente para 
o meu trabalho. 

— Tem mais alguma questão 
que você queira colocar, que você 
considera importante?

— Me parece que o traba-
lho, aquilo que eu faço, não 
tem um resultado, tem uma 
pesquisa. E enquanto eu tiver 
essa pesquisa, ele vai conti-
nuar a desenvolver-se. Vamos 
voltar ao caixote — que já jun-
tou as linhas, mas elas foram 
reinterpretadas cortadas e jun-
tadas de outra maneira, fazen-
do um outro ponto de vista. 
O trabalho está sempre numa 
procura constante, então eu 
não conseguiria atribuir um 
resultado ao trabalho, não há 
um fim, há sempre uma conse-
quência, uma coisa nova, um 
pensamento. E isso, digamos, 
se amontoa no trabalho, é a 
própria motivação, a tal da 
insatisfação permanente. É 
com esse princípio que eu faço 
as coisas: procurar sempre 
um novo caminho, uma nova 
realidade, uma nova concreti-
zação de ideias. E, para mim, 
é bom pensar que não há um 
fim nessa pesquisa, há sempre 
coisas novas acontecendo as-
sim como na cidade, que pas-
sa. As cidades crescem todos 
os dias, ou são criadas, e isso é 
um pouco o todo do trabalho 
que eu faço também. Tem a 
ver com o crescimento, com a 
representação e a reinterpreta-

ção, com a desconstrução e a 
reconstrução permanentes.

— Pensando ainda nessa questão 
que você falou, do ambiente ur-
bano... Em São Paulo, eu percebo 
que tem uma construção infinita, 
diária. Você também vê as dife-
rentes cidades que com as quais 
você convive se modificando? 

— Sobretudo urbano, pode 
ser o espaço do campo, mas 
eu diria mais que é uma coisa 
qualquer, um lixo. Essas casas 
de pescadores que eu te falei, 
esses barracos, eles estão na 
praia. Se você for lá na rua 
e pegar cada uma dessas 
casas — são 36 — cada uma 
delas é uma escultura. Essa 
é a parte que me interessa, 
essa parte objetual das coisas. 
São elementos que não é só 
a cidade que tem, a cidade é 
uma parte, mas tem outras 
nuances. Eu posso estar no 
campo e ter qualquer coisa, 
quem sabe. Muitas vezes não 
é nada orgânico, mas pode vir 
a ser, eu não fecho essa porta 
não. Neste momento eu estou 
neste estágio, vamos ver o que 
a pesquisa me reserva.

Esse trânsito entre o interior, 
entre o Tejo e Lisboa, também é 
interessante... As viagens...

— É, é um espaço que eu 
tenho para pensar, enquanto 
estou dirigindo. A cabeça não 
para, né? Essa coisa de que 

não há um expediente, você 
trabalha 24 horas. Eu não cha-
mo de trabalho, aliás, é uma 
forma de vida mesmo. Você 
precisa estar pensando, sem-
pre. Eu prefiro estar pensando 
neste processo, me dá muito 
gosto. As viagens para mim 
são um momento de pausa 
física, para eu poder sobretu-
do alinhar ideias. Passam bem 
por aí essas viagens.

— E tem mais alguma coisa que 
você queira colocar?

— Não, quer dizer.... Eu acho 
que o trabalho que eu faço fala 
muito pelas imagens. Pegan-
do tudo aquilo que eu disse e 
olhando o trabalho, você vai 
entender melhor o que estou 
falando. Eu acho que este 
discurso não pode ser sepa-
rado da obra em si. E a obra 
já tem esse projeto um pouco 
vasto, um corpo de trabalho 
que permita que você seja um 
bocadinho do percurso, do de-
senvolvimento e da execução. 
Eu acho que vale a pena dar 
uma olhada. Genericamente, 
sem me aprofundar muito, 
acho que falei o que é essen-
cial no meu trabalho. 
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O artista fala sobre seus trabalhos e 
procedimentos em seu estúdio, mostrando seus 
desenhos, pinturas e materiais

imagens
Fotogramas extraídos do vídeo gravado na 

ocasião da entrevista.
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Dia 15 DE outubro DE 2014
Portugal — lisboa

— Este é um trabalho que 
tem várias fases, assim, há 
uma primeira abordagem ao 
desenho, em que eu faço ca-
dernos de desenhos, digamos, 
estruturas que eu estabeleço 
como estruturas possíveis para 
a segunda parte do processo 
de pintura e registro tudo em 
papel, na primeira fase, para 
depois otimizar os desenhos 
e selecionar para fazer as 
pinturas a posteriori. Nesta 
fase de desenho, tem cadernos 
destes, vários, em que estabe-
leço algumas premissas que 
me permitem evoluir na con-
cepção da estrutura que vai 
aparecer. São cadernos em que 
eu procuro a melhor forma 
de resolver alguns problemas, 

e tudo começa com o esboço 
prévio da ideia. Mas ela tam-
bém não é uma pintura muito 
premeditada porque todas 
essas estruturas baseiam-se no 
principio da ideia, mas depois 
elas se desenvolvem por ou-
tros caminhos em que, numa 
segunda série, eventualmente, 
numa quarta abordagem para 
a mesma pintura, elas acabam 
por ganhar uma consistência 
diferente, uma forma própria.

— Depois, há uma segunda 
abordagem também ao dese-
nho, mas já dentro do suporte 
da tela, em que eu não faço 
a cópia do que desenhei em 
instância, mas acabo por fazer 
já uma interpretação daquele 

(Obs.: Foi mantida a versão europeia da lín-

gua portuguesa na transcrição das falas do 

entrevistado).

— Taís Cabral
— Manuel Caeiro
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desenho, e a partir daí começo 
a desenhar na tela, começam 
a aparecer formas diversas. 
Esse é um desenho muito 
construtivo, depois pinto 
e volto a desenhar sobre a 
própria pintura e isso faz com 
que a estrutura do trabalho 
se vá desenvolvendo de uma 
maneira muito solta, de modo 
que eu nunca sei muito bem 
como é que vai acabar, mas a 
própria pintura vai dialogando 
comigo até chegar numa fase 
em que eu a considero pronta, 
num estado de exigência que 
faz com que seja impossível 
trabalhar mais sobre ela. 

— Depois que a pintura esta 
pronta eu faço uma compa-
ração com aquilo que resul-
tou em comparação com os 
desenhos que fiz, e acabo por 
decidir se a pintura que saiu 
corresponde à ideia inicial 

daquilo que eu havia premedi-
tado quando fiz o desenho. 

— Depois, numa terceira fase 
da pintura, quando parece que 
ela está mais ou menos con-
cluída, eu paro e analiso se a 
pintura realmente tem a apro-
ximação à estrutura que foi 
estabelecida de início, e se não 
estiver, eu volto a desenvolver 
um desenho sobre a própria 
pintura para, digamos, limar 
algumas arestas que ficaram 
no meio. Essa pintura é um 
exemplo claro disso. Há aqui 
muito trabalho de desenho 
por cima da pintura em que, 
no seu estado final, ela fica 
assim. Tem aqui também ou-
tro exemplo, talvez um pouco 
mais imediato, em que houve 
um primeiro desenho, houve 
a pintura do desenho e depois 
houve o acréscimo de algumas 
formas que eu achei que eram 

interessantes para concretizar 
a pintura, uma vez que ela não 
estava no seu auge. Fiz esse 
processo quatro vezes e o re-
sultado final é esse, quando eu 
acho que a pintura está num 
ponto de equilíbrio que justifi-
ca a resposta que dei ao dese-
nho inicial. Até se repararmos 
mais de perto podemos ver 
que existem transparências, 
coisas que estavam por baixo 
que eu decidi apagar porque 
não faziam sentido neste tipo 
de estrutura. 

— Pronto, o processo parte 
sempre desta premissa de que 
uma pintura nunca é uma 
coisa que está estanque, é 
uma coisa que tem que estar 
estabelecida, eu simplesmente 
vou atuando até chegar a um 
ponto em que as coisas aca-
bam por se resolver por si mes-
mas. Este é um exemplo muito 

Fotogramas extraídos do vídeo gravado na 

ocasião da entrevista.
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claro de várias interpretações 
que eu fiz, vários desenhos, de 
várias sobreposições de pin-
turas e o que aconteceu aqui é 
que houve uma primeira estru-
tura, houve um desenho, esse 
desenho funcionou em parte e 
depois não correspondia àqui-
lo que eu pretendia mostrar. 
Então, só para arrematar essa 
ideia aqui. Pois, há ali uma ou-
tra que está ainda em proces-
so, e que é uma outra abor-
dagem àquilo que eu quero 
que seja a síntese da pintura 
que faço, que é esta pintura 
que ainda está em processo. 
E isto é, digamos, um jogo de 
sombras, daí o título é The 
shadow’s game, em que eu pro-
curo sintetizar o mais possível 
aquilo que eu costumo fazer, 
em que as pinturas sobre tela 
acabam sempre por chegar a 
uma exaustão de abordagem 
e, digamos, quase que não 
consigo parar de fazer ou pelo 
menos de encaixar algumas 

formas até chegar a um ponto 
de exaustão total, e as pintu-
ras acabam sempre por sofrer 
um pouco essa dúvida per-
manente sobre aquilo que ela 
pode ter como resultado final. 
Neste caso, há uma tentativa 
de minimizar o processo e 
criar, digamos, um geometris-
mo minimal sobre aquilo que 
aparece, que neste caso é este 
resultado também objetual, 
mas que concilia a estrutura 
a que me proponho com o 
formato tradicional da pintura 

que de fato aparece, isto, é um 
conjunto de cores, na verdade 
é um jogo de sombras, porque 
a gênese deste trabalho não 
tem a ver com as formas que 
eu procuro na rua, mas tem 
a ver com o resultado das 
sombras que são produzidas 
através desses objetos. E daí 
este trabalho teve um interes-
se sempre fundamentado de 
maneira que haja uma outra 
possibilidade de representar 
aquilo que me sugere quando 
vejo um objeto na rua. 

DomEstic Viability, 2010, acrílico sobre 

tela, 90,0 x 100,0 cm. Arquivo Galeria Car-

los Carvalho.
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— Depois, essas pinturas têm 
também uma particularida-
de que tem a ver com a sua 
capacidade de desenvolve-
rem objetos tridimensionais, 
porque elas em si transmitem 
um pouco isso, transmitem 
essa possibilidade de concre-
tização de objetos. Esse lado 
tridimensional, por vezes é 
posto em prática, por exem-
plo, tem aqui uma escultura 
na parede, é o resultado de 
uma série de trabalhos que 
eu fiz que chama-se Con-
centrado Cremoso. Quando 
acabei as pinturas, achei que 
seria interessante desenvolver 
algum tipo de estrutura que se 
relacionasse diretamente com 
a pintura, e saiu este trabalho 
que no fundo, se olharmos de 
frente, ele é claramente bidi-
mensional, mas à medida em 
que vamos rodando sobre ele, 
vamos percebendo que é uma 
forma volumétrica, que não é 
tridimensional, é um objeto de 
parede, mas que tem relação 

muito próxima e está muito 
aliada às pinturas que faço. 

— Portanto, a base de traba-
lho é esta, algumas linhas de 
trabalho que eu considero que 
são relevantes na maneira 
como eu interpreto a realida-
de, mas ao mesmo tempo na 
possibilidade de criar objetos 
talvez um pouco mais funcio-
nais do que aquelas que são as 
características da pintura hoje 
em dia, que tem a ver com um 
caráter mais contemplativo. 

— Depois há aqui também 
uma outra vertente que é a 
fotografia, em que eu faço 
digamos um parêntese entre 
o trabalho que é tradicional-
mente geométrico, com uma 
possibilidade mais orgânica 
de representação das formas. 
E nesse caso, achei que a 
ligação entre a pintura e a fo-
tografia e a escultura podia ser 
muito mais harmoniosa se eu 
tratasse um pouco daquilo que 
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é o tema do trabalho, neste 
caso são as estruturas geomé-
tricas dos lugares possíveis, 
que não existem, mas que são 
possíveis do ponto de vista 
funcional. Achei que podia ser 
interessante fotografar as latas 
de onde sai toda a matéria e 
fazer uma representação dis-
so, porque, na verdade, a tinta 
em si representa um compo-
nente mais informal, mas em 
todo o caso, as formas das 
latas pressupõem essas formas 
circulares e eu acho que fazem 
um bom paralelismo com um 
trabalho mais ortogonal. 

— E basicamente esse é o 
princípio do trabalho, esta 
tentativa de conciliar ou de 
triangular vários suportes 
de trabalho em que haja um 
diálogo constante entre eles e 
uma possibilidade de o próprio 
trabalho ser autorreferencial, 
ou seja, seja possível fazer 
uma interpretação daquilo 
que existe, daquilo que eu 

imagens 
Fotogramas extraídos do vídeo gravado na 

ocasião da entrevista.
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produzi em que, digamos, o 
criador é o mesmo, mas as 
abordagens podem ser sempre 
diferentes. E esta triangulação 
entre a pintura, a escultura e 
a fotografia, eu acho que con-
segue computar este corpo de 
trabalho que eu tenho vindo 
a desenvolver, a fotografia 
mais recentemente, e que me 
possibilitam fazer um trabalho 
muito mais autorreferencial. 
Este trabalho acaba por gerar 
outras pinturas, outras formas, 
digamos, que não tenham dire-
tamente a ver com o referente 
ou inicial, com os objetos que 
apanho na rua, mas tem a ver 
com espaços que não existem, 
mas que eu, de certa forma, 
faço com que eles sejam coisas 
que pudessem existir na reali-
dade; que não são, são fanta-
sia, mas que pudessem existir 
na realidade, numa tentativa 
talvez um pouco mais funcio-
nal, ou seja, estes espaços que 
eu crio acabam por ser zonas 

de conforto para mim, mas ao 
mesmo tempo trabalhos que 
evocam a possibilidade de o 
espectador poder continuar a 
trabalhar sobre eles. Portanto, 
há aqui um círculo vicioso, em 
que não é uma coisa de todo 
autobiográfica, mas acaba por 
ser um mecanismo de defesa, 
se quisermos, em que há uma 
junção de várias ideias dentro 
da mesma perspectiva e esse 
desdobramento pode ser feito 
nas mais variadas maneiras, 
portanto, essa é a base do tra-
balho, ou ao menos seja neste 
momento

— O atelier, nesse momento, 
não tem muitas propostas 
para serem vistas, mas curio-
samente há aqui um pouco 
de cada coisa que eu costu-
mo fazer e acho que é muito 
importante para o conjunto 
do trabalho que faço. Tem 
também uma exposição neste 
momento em Madrid e esta 

imagens
Fotogramas extraídos do vídeo gravado na 

ocasião da entrevista.
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exposição trata precisamente 
de por em causa o que pode 
ser a pintura hoje, quais são as 
suas possibilidades e de que 
maneira é que ela pode ser re-
presentada por diversos supor-
tes. Portanto é uma exposição 
feita com pintura, escultura 
e instalação, passa por uma re-
presentação dum trabalho no 
local, pintado na parede, e ela 
sugere um briefing em comum, 
é uma tentativa de explicar 
porque aquela exposição foi 
feita para aquele espaço e de 
que maneira aquilo resolvia os 
problemas inerentes ao lugar. 
Então, as minhas linhas de 
trabalho passam um pouco 
por esta procura constante 
de todas as minhas ideias 
fazerem um sentido e terem 
um propósito, dentro de um 
conjunto de trabalhos, que se 
resumem ao que está a vista. 
Basicamente é isso. 

— Qual a relação entre o desenho 
e a pintura em seu trabalho, 
pensando sobre o termo disegno 
enquanto uma atividade ligada 
ao manual, à habilidade de dese-
nhar uma imagem, e, ao mesmo 
tempo, à projeção mental, à 
elaboração de ideias?

— Para falar do desenho em 
particular, o desenho para 
mim, independente da tra-
dição toda que tem, sempre 
foi a maior ferramenta ou 
também a melhor maneira de 
começar a desenvolver uma 

ideia qualquer, pronto, desde 
o rabisco até a pintura. E essa 
importância que o desenho 
tem para mim é fundamental 
porque o desenho acaba por 
demonstrar, de uma maneira 
muito categórica, aquilo que 
pode ser o processo, diga-
mos, mais descomprometido; 
ao mesmo tempo, porque o 
desenho permite todas as 
alterações até a decisão de 
começar a pintar. Portanto, 
no meu caso o desenho acaba 
por ser a melhor maneira de 
traduzir a ideia inicial para 
uma segunda fase, que tem a 
ver com o início da pintura. 
O desenho em si é talvez a 
melhor maneira de expressão 
em qualquer lugar, quando 
temos uma ideia e queremos 
conservá-la, o desenho está 
sempre ligado em todos os 
momentos em que se procura 
qualquer coisa e se acha essa 
coisa, é ao desenho que eu 
recorro, acaba também por ter 
uma importância vital no meu 
processo artístico, pronto, não 
só nos desenhos que produzo, 
mas também no processo que 
antecede a pintura, marca-
damente, na tela, portanto a 
importância do desenho no 
papel e do desenho na tela são 
diferentes, claro, mas acabam 
por se conjugar de uma ma-
neira muito pragmática.

— Eu queria que você falasse 
mais um pouco da participação 
do espectador...
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— Um dos objetivos dos 
trabalhos a fazer primeiro é 
satisfazer-me a mim, como 
criador deles, mas ao mesmo 
tempo, criar num patamar 
quase de igualdade, é fazer 
com que se estabeleça um 
contacto muito próximo, na 
medida em que, se o espec-
tador vir uma coisa e sentir 
que pode fazer parte dela, no 
ponto de vista mais retórico, 
eu já consegui estabelecer a 
ponte que queria. Neste caso, 
quando alguém pelo menos 
tem a afinidade com a estrutu-
ra que ali está, de alguma ma-
neira, e lhe apetece continuar 
a pintar mentalmente, para 
mim o objetivo foi alcançado. 
Portanto, essa segunda função 
da obra, para mim tem uma 
importância muito grande, 
que é como se a obra deixasse 
de ser minha e passasse a ser 
da pessoa que vê, sem um 
sentimento de posse direto, 
mas na proximidade dessa 
pessoa concretizar mais 
qualquer coisa que eu não fiz 
e é esse, digamos, esse brains-
torming em comum é muito 
interessante para mim.

— E a ideia da casa, que é tão 
importante ao teu trabalho... 
Poderia comentar?

— A casa é uma consequên-
cia do objeto primeiro deste 
trabalho que é a caixa. A caixa 
desenvolveu um conjunto de 
ideias em que a casa faz parte. 

E por quê? Porque os elemen-
tos que me foram aparecendo 
para desenvolver as pinturas 
têm que ver, de uma manei-
ra direta ou indireta, com a 
construção de uma casa e 
com aquilo que representa na 
sociedade. Portanto, a minha 
intenção, nesse caso, tem a 
ver com a maneira como se 
estrutura e que seja possível 
coabitar nesse espaço, por-
tanto, a casa serviu como um 
elemento para desmantelar, 
para desconstruir e para se 
reconstruir numa outra reali-
dade. A casa pode me fascinar 
enquanto volume, enquanto 
objeto que faz parte de uma 
paisagem urbana, mas não 
tem que ser o último reduto da 
representação, formalmente, 
socialmente, plasticamente, 
mas todas as ideias que estão 
subjacentes. Não tem a ver 
diretamente com questões so-
ciais, tem a ver com aquilo que 
a casa, enquanto objeto, po-
tencia para desenvolver novas 
estruturas, que são represen-
tadas através dos elementos 
acessórios à sua construção. 

— O Claudio Magris [no prefá-
cio do livro do José Saramago, 
“Viagem à Portugal”] fala que 
“Saramago viaja em Portugal, 
ou seja, dentro de si mesmo e não 
só, como ele diz, porque Portugal 
é a sua cultura. É-o no mundo, 
no espelho das coisas e dos outros 
homens, que se encontram a si 
mesmos, como aquele pintor 
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de que fala uma parábola de 
Borges, que pinta paisagens, 
montes, árvores e rios, e por fim 
repara que deste modo retratou 
o seu próprio rosto”. Existem 
relações entre o seu trabalho e a 
cidade?

— A relação entre aquilo que 
é a cidade e aquilo que eu 
faço não é uma coisa tão lícita 
assim. Eu, quando trabalho 
numa cidade, e já aconteceu 
de trabalhar em várias, eu fico, 
digamos... Se eu puder usar a 
palavra inspirado, naquilo que 
a arquitetura dessa cidade me 
transmite, mas tem a ver com 
os elementos arquitetônicos 
disso, com os objetos que cir-
cundam, que gravitam à volta 
dessas construções, que de 
cidade para cidade mudam, e 

esse conjunto, esse dicionário 
que se cria, de formas, de co-
res e de elementos novos, são 
aqueles que me influenciam 
no meu léxico de informação 
sobre as próprias pinturas. 
Portanto, a cidade influencia-
-me de uma maneira particu-
lar, por exemplo, eu já pintei 
no Rio de Janeiro, existe uma 
maneira de interagir com a 
cidade que tem a ver com os 
objetos que ela me oferece, 
e isso aconteceu também na 
Alemanha, aconteceu em 
Bruxelas, pronto. A linha de 
fundo da pintura é sempre a 
mesma, mas as alterações que 
se vão dando nesse vocabu-
lário, eu posso dizer que são 
influências da arquitetura das 
cidades onde estou a traba-
lhar. De uma maneira mais 

genérica, aquilo que eu sinto 
quando estou numa cidade 
nova, quando estou num sítio 
novo, não é tanto a casa em si 
que me interessa como já foi, 
mas é a tipologia de elemen-
tos que cada sociedade tem 
para me oferecer. É isso que 
eu absorvo, principalmen-
te. Pronto, eu quando fiz a 
exposição de arte moderna 
do Rio de Janeiro, era claro 
que as pinturas que estavam 
lá foram influenciadas de 
alguma maneira no ambiente 
do Brasil. E isso faz-me pensar 
que de fato existem relações 
muito próximas entre quem 
faz uma coisa e o sítio onde 
está. Por exemplo só aqui em 
Portugal há muitos sítios que 
me ajudaram a construir um 
dicionário de elementos e eu 

Frame do vídeo gravado na ocasião da en-

trevista, em Lisboa: Teu criador não te olvi-

das, frase inscrita em uma das paredes do 

estúdio de Manuel Caeiro.
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considero que isso é muito im-
portante, é parte das viagens, 
esse processo tem a ver com o 
trabalho que existe e que nós 
fazemos fora do atelier. 
E se para alguns artistas as 
referências são importantes, 
no sentido positivo da coisa, 
para mim são as viagens; as 
viagens ajudam muito a com-
preender melhor aquilo que 
eu quero fazer. E uma viagem 
pode ser o caminho do atelier 
para casa, isso já é uma via-
gem para mim. Sair do país, 
ir para outros lugares urbanís-
ticos, ir para uma parte mais 
degradada da cidade, ir para 
uma zona mais nobre, tudo 
isso para mim é válido e tem 
consequências boas naquilo 
que eu faço. Pelo menos neste 
trabalho que é muito... tem 
uma referência muito arquite-
tônica, quase como “não pode-
mos ir ao Vaticano sem ver o 
papa”, não é? Não faz sentido. 
Eu tenho que passar por essas 
experiências para desenvolver 
novos rumos do trabalho.

Então, há uma frase de um 
colega, que está ali na parede, 
e que diz que o teu criador não 
te esquece. É em homenagem 
às ideias que tive e não pude 
realizar. “Descansem em paz”. 
Essa frase para mim tem um 
significado especial, porque 
eu com outros colegas artistas 
conversamos muito sobre — e 
acho que é uma coisa que se 
tende ainda a perder com o 

tempo — aquilo que fazemos, o 
processo das coisas, os resulta-
dos das coisas, e porque é que 
as coisas existem, porque é que 
se faz daquela maneira, pron-
to, há um brainstorm cons-
tante entre os artistas, mas ao 
mesmo tempo há uma coisa 
que tem vindo a acontecer que 
é a falta de espaço e tempo 
para fazer todas as coisas que 
nós pensamos e queremos 
fazer. Pronto, para mim esta 

frase tem um significado 
muito interessante, porque 
caracteriza e ao mesmo tempo 
preserva no tempo as coisas 
que não existem, mas que po-
deriam existir, mas que estão 
cá, digamos, em lista de espera 
para serem feitas. E acaba por 
ser uma peça numa linguagem 
totalmente diferente, mas que 
caracteriza muito a falta de 
tempo que temos hoje em dia 
para fazer as coisas. 

A REPartição, 2008, acrílico sobre tela, 

90,0 x 100,0 cm. Arquivo Galeria Carlos 

Carvalho.
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as CiDaDes
e o desejo
4

No centro de Fedora, metrópole de pedra 
cinzenta, há um palácio de metal com uma 
esfera de vidro em cada cômodo. Dentro 
de cada esfera, vê-se uma cidade azul que 
é o modelo para uma outra Fedora. São as 
formas que a cidade teria podido tomar se, 
por uma razão ou por outra, não tivesse se 
tornado o que é atualmente. Em todas as 
épocas, alguém, vendo Fedora tal como era, 
havia imaginado um modo de transformá-la 
na cidade ideal, mas, enquanto construía o 
seu modelo em miniatura, Fedora já não era 
mais a mesma de antes e o que até ontem 
havia sido um possível futuro hoje não pas-
sava de um brinquedo numa esfera de vidro.

Agora Fedora transformou o palácio 
das esferas em museu: os habitantes o visi-
tam, escolhem a cidade que corresponde aos 
seus desejos, contemplam-na imaginando-se 
refletidos no aquário de medusas que deveria 
conter as águas do canal (se não tivesse sido 
dessecado), percorrendo no alto baldaquino 
a avenida reservada aos elefantes (agora ba-
nidos da cidade), deslizando pela espiral do 
minarete em forma de caracol (que perdeu a 
base sobre a qual se erguia).

No atlas do seu império, ó Grande 
Khan, devem constar tanto a grande Fedora 
de pedra quanto as pequenas Fedoras das es-
feras de vidro. Não porque sejam igualmente 
reais, mas porque são todas supostas. Uma 
reúne o que é considerado necessário, mas 
ainda não o é; as outras, o que se imagina pos-
sível e um minuto mais tarde deixa de sê-lo.







Capítulo 22
Do reino de Koulam

Saindo de Maabar, prossegue-se em direção a 
sudeste por mais quinhentas milhas, até alcan-
çar o reino de Koulam. (...)

Abundam ali madeiras corantes de boa 
qualidade, e encontra-se grande quantidade de 
pimenta, tanto nos bosques como nos descam-
pados. Colhem-nas nos meses de maio, junho e 
julho, cultivando as plantas que a produzem em 
pomares. Ali se fabrica igualmente muito anil 
de excelente qualidade. Extraem de uma certa 
erva, que arrancam pelas raízes e deixam de 
infusão em cubas cheias de água até que apo-
dreça; espremem-lhe então o suco. Desse suco, 
exposto ao sol, e em parte evaporado, resta uma 
espécie de pasta, que cortam nos tais pedaci-
nhos, muito nossos conhecidos. (...)
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as CiDaDes
e o céu
1

Em Eudóxia, que se estende para cima e para 
baixo, com vielas tortuosas, escadas, becos, ca-
sebres, conserva-se um tapete no qual se pode 
contemplar a verdadeira forma da cidade. À 
primeira vista, nada é tão pouco parecido com 
Eudóxia quanto o desenho do tapete, ordenado 
em figuras simétricas que repetem os próprios 
motivos com linhas retas e circulares, entrela-
çado por agulhadas de cores resplandecentes, 
cujo alternar de tramas pode ser acompanhado 
ao longo de toda a urdidura. Mas, ao se deter 
para observá-lo com atenção, percebe-se que 
cada ponto do tapete corresponde a um ponto 
da cidade e que todas as coisas contidas na ci-
dade estão compreendidas no desenho, dispos-
tas segundo as suas verdadeiras relações, as 
quais se evadem aos olhos distraídos pelo vai-
vém, pelos enxames, pela multidão. A confusão 
de Eudóxia, os zurros dos mulos, as manchas 
de negro de fumo, os odores de peixe, é tudo 
o que aparece na perspectiva parcial que se 
colhe; mas o tapete prova que existe um ponto 
no qual a cidade mostra as suas verdadeiras 
proporções, o esquema geométrico implícito 
nos mínimos detalhes.

É fácil perder-se em Eudóxia: mas, 
quando se olha atentamente para o tapete, 
reconhece-se o caminho perdido num fio car-
mesim ou anil ou vermelho amaranto que após 
um longo giro faz com que se entre num recinto 
de cor púrpura que é o verdadeiro ponto de 
chegada. Cada habitante de Eudóxia compara 
a ordem imóvel do tapete a uma imagem sua 
da cidade, uma angústia sua, e todos podem 
encontrar, escondidas entre os arabescos, uma 
resposta, a história de suas vidas, as vicissitu-
des do destino.

Sobre a relação misteriosa de dois objetos 
tão diferentes entre si como o tapete e a cidade, 
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foi interrogado um oráculo. Um dos dois objetos 
— foi a resposta — tem a forma que os deuses 
deram ao céu estrelado e às órbitas nas quais os 
mundos giram; o outro é um reflexo aproxima-
tivo do primeiro, como todas as obras humanas.

Há muito tempo os profetas tinham cer-
teza de que o harmônico desenho do tapete era 
de feitura divina; interpretou-se o oráculo nesse 
sentido, sem dar espaço para controvérsias. Mas 
da mesma maneira pode-se chegar à conclusão 
oposta: que o verdadeiro mapa do universo seja 
a cidade de Eudóxia assim como é, uma man-
cha que se estende sem forma, com ruas em 
zigue-zague, casas que na grande poeira desa-
bam umas sobre as outras, incêndios, gritos na 
escuridão.

— …Portanto, na realidade a sua é uma via-
gem através da memória! — O Grande Khan, as 
orelhas sempre de pé, agitava-se na rede todas 
as vezes em que colhia no discurso de Marco 
uma inflexão suspirosa. — É para se desfazer de 
uma carga de nostalgia que você foi tão longe! 
— exclamava, ou então: — Você retorna das suas 
expedições com a estiva repleta de nostalgia! — 
e acrescentava com sarcasmo: — Um pequeno 
lucro, para dizer a verdade, para um mercador 
da Sereníssima!

Era esse o ponto para o qual convergiam 
todas as questões de Kublai sobre o passado e o 
futuro. Na última hora vinha brincando de gato 
e rato e finalmente conseguia encostar Marco 
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na parede, acometendo-o, fincando um joelho 
em seu peito, segurando-o pela barba.

— Eis o que eu gostaria de saber a seu res-
peito; confesse o que você contrabandeia: esta-
dos de ânimo, estados de graça, elegias.

Frases e atos talvez apenas pensados, 
enquanto os dois, silenciosos e imóveis, obser-
vavam a lenta ascensão da fumaça de seus ca-
chimbos. A nuvem ora se dissolvia num fio de 
vento ora restava suspensa no ar; e a resposta 
estava naquela nuvem. Diante da brisa que dis-
persava a fumaça, Marco pensava nos vapores 
que enevoam a amplidão do mar e as cadeias 
das montanhas, e que, ao rarearem, tornam o 
ar seco e diáfano revelando cidades longínquas. 
O seu olhar queria alcançar o lado de lá daquela 
tela de humores voláteis: a forma das coisas se 
distingue melhor a distância.

Ou então a nuvem detinha-se logo depois 
de sair da boca, densa e vagarosa, e evocava uma 
outra visão: as exalações estagnadas no alto das 
metrópoles, a fumaça opaca que não se dispersa, 
a camada de miasma que gravita sobre as ruas 
betuminosas. Não as lábeis névoas da memória 
nem a árida transparência, mas o cheiro de quei-
mado de vidas queimadas que forma uma crosta 
sobre as cidades, a inchada esponja de matéria 
vital que deixou de fluir, o entupimento de pas-
sado presente futuro que bloqueia as existências 
calcificadas pela ilusão de movimento: eis o que 
encontrava ao término da viagem.
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7

kublai: Não sei quando você encontrou tempo 
de visitar todos os países que me descreve. A 
minha impressão é que você nunca saiu deste 
jardim.

polo: Todas as coisas que vejo e faço ganham 
sentido num espaço da mente em que reina a 
mesma calma que existe aqui, a mesma penum-
bra, o mesmo silêncio percorrido pelo farfalhar 
das folhas. No momento em que me concentro 
para refletir, sempre me encontro neste jardim, 
neste mesmo horário, em sua augusta presença, 
apesar de prosseguir sem um instante de pausa 
a subir um rio verde de crocodilos ou a contar os 
barris de peixe salgado postos na estiva.

kublai: Eu também não tenho certeza de estar 
aqui, passeando em meio às fontes de pórfido, 
escutando o eco dos jorros de água, e não caval-
gando embebido de suor e sangue à frente do 
meu exército, conquistando os países que você 
irá descrever, ou decepando os dedos dos agres-
sores que escalam a muralha de uma fortaleza 
assediada.
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polo: Talvez este jardim só exista à sombra das 
nossas pálpebras cerradas e nunca tenhamos 
parado: você, de levantar poeira nos campos 
de batalha, e eu, de negociar sacas de pimenta 
em mercados distantes, mas, cada vez que fe-
chamos os olhos no meio do alvoroço ou da 
multidão, podemos nos refugiar aqui vestidos 
com quimonos de seda para avaliar aquilo que 
estamos vivendo, fazer as contas, contemplar a 
distância.

kublai: Talvez este nosso diálogo se dê entre 
dois maltrapilhos apelidados Kublai Khan e 
Marco Polo que estão revolvendo um depósito 
de lixo, amontoando resíduos enferrujados, far-
rapos, papel, e, bêbados com poucos goles de 
vinho de má qualidade, veem resplender ao seu 
redor todos os tesouros do Oriente.

polo: Talvez do mundo só reste um terreno bal-
dio coberto de imundícies e o jardim suspenso 
do paço imperial do Grande Khan. São as nos-
sas pálpebras que os separam, mas não se sabe 
qual está dentro e qual está fora.
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Capítulo 77
De outras particularidades 
da grande cidade de Kin-sai

Reduzindo à sujeição a província de Manj, 
que até então era um reino indiviso, preferiu o 
Grande Khan dividi-la em nove partes, entre-
gando o governo e a administração da justiça a 
nove reis e vice-reis. (...)

Reside um desses vice-reis na cidade de 
Kin-sai, ali montando a sua corte e exercendo 
autoridade sobre mais de cento e quarenta ci-
dades e praças, ricas e importantes. Nada tem 
alias de espantoso esse número, considerando 
que a província de Manji contem nada menos 
de doze mil cidades populosas, cheias de gente 
industriosa e abastada. Em cada uma delas, 
conforme o tamanho e circunstâncias, mantém 
sua Majestade uma guarnição, composta, em 
certos casos, de mil, em outra de dez ou vinte 
mil homens, de acordo com a riqueza e o nú-
mero de habitantes da cidade. (...)

Resta agora falar de um lindo palácio, 
antiga residência do Rei factur, fechado pelos 
seus ancestrais dentro de um recinto de dez 
milhas de circunferência e dividido em três 
partes. Entrava-se para a parte central por um 
imenso portal, com duas magníficas coluna-
tas laterais, dando para um terraço, a cujo teto 
serviam de apoio filas de pilares, ricamente 
esmaltados de azul e ouro. Do lado oposto à 
entrada, na outra extremidade do pátio, havia 
outra colunata, mais grandiosa ainda, com um 
teto ricamente adornado, pilares esculpidos, e 
paredes internamente ornamentadas de pintu-
ras maravilhosas, representando a história dos 
antigos reis do lugar.
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as CiDaDes 
e a memória 
3

Inutilmente, magnânimo Kublai, tentarei des-
crever a cidade de Zaíra dos altos bastiões. 
Poderia falar de quantos degraus são feitas as 
ruas em forma de escada, da circunferência dos 
arcos dos pórticos, de quais lâminas de zinco 
são recobertos os tetos; mas sei que seria o 
mesmo que não dizer nada. A cidade não é feita 
disso, mas das relações entre as medidas de seu 
espaço e os acontecimentos do passado: a dis-
tância do solo até um lampião e os pés penden-
tes de um usurpador enforcado; o fio esticado 
do lampião à balaustrada em frente e os festões 
que empavesavam o percurso do cortejo nupcial 
da rainha; a altura daquela balaustrada e o salto 
do adúltero que foge de madrugada; a inclina-
ção de um canal que escoa a água das chuvas e 
o passo majestoso de um gato que se introduz 
numa janela; a linha de tiro da canhoneira que 
surge inesperadamente atrás do cabo e a bomba 
que destrói o canal; os rasgos nas redes de pesca 
e os três velhos remendando as redes que, sen-
tados no molhe, contam pela milésima vez a 
história da canhoneira do usurpador, que dizem 
ser o filho ilegítimo da rainha, abandonado de 
cueiro ali sobre o molhe. A cidade se embebe 
como uma esponja dessa onda que reflui das re-
cordações e se dilata. Uma descrição de Zaíra 
como é atualmente deveria conter todo o pas-
sado de Zaíra. Mas a cidade não conta o seu 
passado, ela o contém como as linhas da mão, 
escrito nos ângulos das ruas, nas grades das ja-
nelas, nos corrimãos das escadas, nas antenas 
dos para-raios, nos mastros das bandeiras, cada 
segmento riscado por arranhões, serradelas, en-
talhes, esfoladuras.
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as CiDaDes
e os símbolos
5

Você sabe melhor do que ninguém, sábio 
Kublai, que jamais se deve confundir uma ci-
dade com o discurso que a descreve. Contudo, 
existe uma ligação entre eles. Se descrevo Olí-
via, cidade rica de mercadorias e de lucros, o 
único modo de representar a sua prosperidade 
é falar dos palácios de filigranas com almofa-
das franjadas nos parapeitos dos bífores; uma 
girândola d’água num pátio protegido por uma 
grade rega o gramado em que um pavão branco 
abre a cauda em leque. Mas, a partir desse dis-
curso, é fácil compreender que Olívia é envolta 
por uma nuvem de fuligem e gordura que gruda 
na parede das casas; que, na aglomeração das 
ruas, os guinchos manobram comprimindo os 
pedestres contra os muros. Se devo descrever 
a operosidade dos habitantes, falo das selarias 
com cheiro de couro, das mulheres que tagare-
lam enquanto entrelaçam tapetes de ráfia, dos 
canais suspensos cujas cascatas movem as pás 
dos moinhos: mas a imagem que essas pala-
vras evocam na sua iluminada consciência é o 
movimento que leva o mandril até os dentes da 
engrenagem repetido por milhares de mãos mi-
lhares de vezes nos tempos previstos para cada 
turno. Se devo explicar como o espírito de Olívia 
tende para uma vida livre e um alto grau de ci-

vilização, falarei das mulheres que navegam de 
noite cantando em canoas iluminadas entre as 
margens de um estuário verde; mas isso serve 
apenas para recordar que, nos subúrbios em 
que homens e mulheres desembarcam todas 
as noites como fileiras de sonâmbulos, sempre 
existe quem começa a gargalhar na escuridão, 
dá vazão às piadas e aos sarcasmos.

Pode ser que isto você não saiba: que para 
falar de Olívia eu não poderia fazer outro dis-
curso. Se de fato existisse uma Olívia de bífores 
e pavões, de seleiros e tecelãs de tapetes e ca-
noas e estuários, seria um mero buraco negro de 
moscas, e para descrevê-la eu teria de utilizar as 
metáforas da fuligem, dos chiados de rodas, dos 
movimentos repetidos, dos sarcasmos. A men-
tira não está no discurso, mas nas coisas. 
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Capítulo 79
Da cidade de Ta-pin-zu 
e outras

(...) Viajando ao sair de Ta-pin-zu, três dias em 
direção a sudeste, vai-se à cidade de Uguiu, 
e prosseguindo  na mesma direção mais dois 
dias, vendo sucederem-se, sem a menor solução 
de continuidade, cidades castelos, povoações, 
imagina o forasteiro estar percorrendo sempre 
a mesma cidade. (...)
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as CiDaDes
ocultas
1

Quem vai a Olinda com uma lente de aumento e 
procura com atenção pode encontrar em algum 
lugar um ponto não maior do que a cabeça de 
um alfinete que um pouco ampliado mostra 
em seu interior telhados antenas claraboias jar-
dins tanques, faixas através das ruas, quiosques 
nas praças, pistas para as corridas de cavalos. 
Aquele ponto não permanece imóvel: depois de 
um ano, já está grande como um limão; depois, 
como um cogumelo; depois, como um prato de 
sopa. E eis que se torna uma cidade de tamanho 
natural, contida na primeira cidade: uma nova 
cidade que abre espaço em meio à primeira ci-
dade e impele-a para fora.

Sem dúvida Olinda não é a única cidade 
a crescer em círculos concêntricos como os 
troncos das árvores que a cada ano aumentam 
uma circunferência. Mas, nas outras cidades, 
permanece no centro o velho cinturão de mu-
ralhas estreitas estreitas, do qual despontam 
ressequidos campanários torres telhados cúpu-
las, enquanto os novos bairros se inflam ao seu 
redor como um cinto que se desprende. Não em 
Olinda: as velhas muralhas se dilatam levando 
consigo os bairros antigos, ampliados, man-
tendo as proporções sobre um horizonte mais 
largo nos confins da cidade; estes circundam os 
bairros um pouco menos velhos, também maio-
res no perímetro mas afinados para ceder lugar 
aos mais recentes que fazem pressão de dentro 
para fora; e assim por diante até o coração da 
cidade: uma Olinda inteiramente nova que em 
suas dimensões reduzidas conserva os traços e 
o fluxo de linfa da primeira Olinda e de todas 
as Olindas que despontaram uma de dentro da 
outra; e no meio desse cercado mais interno já 
despontam — mas é difícil distingui-las — as 
Olindas vindouras e aquelas que crescerão pos-
teriormente.
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…O Grande Khan tentava concentrar-se no 
jogo: mas agora era o porquê do jogo que lhe es-
capava. O objetivo de cada partida é um ganho 
ou uma perda: mas do quê? Qual era a verda-
deira aposta? No xeque-mate, sob os pés do 
rei derrubado pelas mãos do vencedor, resta o 
nada: um quadrado preto ou branco. À força de 
desincorporar suas conquistas para reduzi-las 
à essência, Kublai atingira o extremo da ope-
ração: a conquista definitiva, da qual os multi-
formes tesouros do império não passavam de 
invólucros ilusórios, reduzia-se a uma tessela de 
madeira polida.

Então Marco Polo disse:
— O seu tabuleiro, senhor, é uma marche-

taria de duas madeiras: ébano e bordo. A casa 
sobre a qual se fixou o seu olhar iluminado foi 
extraída de uma camada do tronco que cresceu 
num ano de estiagem. Observe como são dispos-
tas as fibras. Aqui se percebe um nó apenas esbo-
çado: um broto tentou despontar num dia de pri-
mavera precoce, mas a geada noturna obrigou-o 
a desistir. — Até então o Grande Khan não se 
dera conta de que o estrangeiro sabia se exprimir 
fluentemente em sua língua, mas não foi isso que 
o surpreendeu. — Eis um poro mais largo: talvez 
tenha sido o ninho de uma larva; não de um ca-
runcho, pois este, logo depois de nascer, teria 
continuado a escavar, mas de uma lagarta, que 
roeu as folhas e foi a causa pela qual a árvore foi 
escolhida para ser abatida… Esta margem foi en-
talhada com a goiva pelo ebanista a fim de aderi-
-la ao quadrado vizinho, mais saliente…

A quantidade de coisas que se podia tirar 
de um pedacinho de madeira lisa e vazia abis-
mava Kublai; Polo já começava a falar de bos-
ques de ébano, de balsas de troncos que desciam 
os rios, dos desembarcadouros, das mulheres 
nas janelas…
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O Grande Khan possui um atlas em que estão 
desenhadas todas as cidades do império e dos 
reinos adjacentes, palácio por palácio e rua 
por rua, com as respectivas muralhas, rios, 
pontes, portos, rochedos. Sabe que é inútil es-
perar novidades dos relatórios de Marco Polo a 
respeito desses lugares que, de resto, conhece 
perfeitamente: de como em Cambaluc, capital 
da China, três cidades quadradas estão uma 
dentro da outra, cada uma com quatro tem-
plos e quatro portas que se abrem segundo as 
estações; de como na ilha de Java o rinoceronte 
enfurecido ataca com o seu chifre mortífero; de 
como se pescam pérolas no fundo do mar na 
costa de Maabar. 

Kublai pergunta para Marco:
— Quando você retornar ao Poente, repe-

tirá para a sua gente as mesmas histórias que 
conta para mim?

— Eu falo, falo — diz Marco —, mas quem 
me ouve retém somente as palavras que deseja. 
Uma é a descrição do mundo à qual você em-
presta a sua bondosa atenção, outra é a que cor-
rerá os campanários de descarregadores e gon-
doleiros às margens do canal diante da minha 
casa no dia do meu retorno, outra ainda a que 
poderia ditar em idade avançada se fosse apri-
sionado por piratas genoveses e colocado aos 
ferros na mesma cela de um escriba de roman-
ces de aventuras. Quem comanda a narração 
não é a voz: é o ouvido.

— Às vezes, parece-me que a sua voz chega 
de longe até mim, enquanto sou prisioneiro de 
um presente vistoso e invisível, no qual todas 
as formas de convivência humana atingiram o 
ponto extremo de seu ciclo e é impossível ima-
ginar quais as novas formas que assumirão. E 
escuto, por intermédio de sua voz, as razões in-

visíveis pelas quais existiam as cidades e talvez 
pelas quais, após a morte, voltarão a existir.

O Grande Khan possui um atlas cujos desenhos 
representam todo o globo terrestre, continente 
por continente, os confins dos reinos mais lon-
gínquos, as rotas dos navios, os contornos da 
costa, os mapas das metrópoles mais ilustres e 
dos portos mais opulentos. Ele folheia os mapas 
sob o olhar de Marco Polo para colocar à prova 
o seu conhecimento. O viajante reconhece 
Constantinopla na cidade de três margens que 
coroam respectivamente um longo estreito, um 
golfo comprido e um mar fechado; recorda que 
Jerusalém está situada sobre suas colinas de al-
tura díspar e colocadas face a face; não hesita 
ao apontar Samarcanda e seus jardins.

Sobre outras cidades, lança mão de descri-
ções transmitidas de boca em boca ou mete-se 
a adivinhar baseando-se em escassos indícios: 
assim é Granada, pérola irisada dos califas; Lü-
beck lindo porto boreal; Timbuctu enegrecida 
de ébano e esbranquiçada de marfim; Paris onde 
todos os dias milhões de pessoas voltam ao lar 
empunhando um filão de pão. Em miniaturas 
coloridas, o atlas representa lugares habitados 
de maneira insólita: um oásis escondido num 
vinco de deserto do qual despontam somente 
os topos das palmeiras certamente é Nefta; um 
castelo em meio às areias movediças e as vacas 
que pastam nos campos salgados das marés só 
pode recordar Mont-Saint-Michele; e só pode 
ser Urbino um palácio que em vez de se erguer 
dentro da muralha de uma cidade contém uma 
cidade dentro de sua muralha.

O atlas também representa cidades que 
nem Marco nem os geógrafos sabem se exis-
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tem ou onde ficam, mas que não poderiam fal-
tar entre as formas das cidades possíveis: uma 
Cuzco de desenho radiado e multifragmentado 
que reflete a perfeita ordem das trocas, uma 
cidade do México verdejante à beira do lago 
dominado pelo paço real de Montezuma, uma 
Novgorod de cúpulas bulboides, uma Lhassa 
cujos tetos alvos erguem-se acima do teto nebu-
loso do planeta. Para essas cidades, Marco tam-
bém dá um nome, não importa qual, e sugere 
um itinerário a percorrer. Sabe-se que o nome 
dos lugares muda tantas vezes quantas são as 
suas línguas estrangeiras; e que cada lugar pode 
ser alcançado de outros lugares, pelas mais va-
riadas estradas e rotas, por quem cavalga guia 
rema voa.

— Parece que você conhece melhor as ci-
dades por meio do atlas do que visitando-as 
pessoalmente — disse o imperador a Marco, fe-
chando o livro de repente.

E Polo:
— Viajando percebe-se que as diferenças 

desaparecem: uma cidade vai se tornando pa-
recida com todas as cidades, lugares alternam 
formas ordens distâncias, uma poeira informe 
invade os continentes. O seu atlas mantém in-
tatas diferenças: a multiplicidade de qualidades 
que são como as letras dos nomes.

O Grande Khan possui um atlas em que 
estão reunidos os mapas de todas as cidades: as 
que elevam as suas muralhas sobre bases sóli-
das, as que caíram em ruína e foram engolidas 
pela areia, as que um dia existirão e em cujos lu-
gares ainda não se constrói nada além de tocas 
de lebres.

Marco Polo folheia os mapas, reconhece 
Jericó, Ur, Cartagena; aponta para o porto à 
foz do Escamandro onde os navios aqueus por 
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dez anos aguardaram o reembarque dos sitian-
tes, até que o cavalo encavilhado por Ulisses 
foi rebocado por um cabrestante através das 
portas da fortaleza. Mas, falando de Troia, ele 
lhe atribuía a forma de Constantinopla, e pre-
via o assédio com o qual por longos meses a 
comprimiria Maomé, que, astuto como Ulisses, 
faria rebocar os navios à noite pela torrente, do 
Bósforo ao Corno Dourado, circundando Pera 
e Galata. E da mistura dessas duas cidades re-
sultava uma terceira, que podia chamar-se São 
Francisco e protender pontes longuíssimas e 
leves sobre a Porta Dourada e a baía, e instalar 
tranvias e cremalheiras em ladeiras extraordi-
nariamente íngremes, e florescer como capital 
do Pacífico dali a um milênio, depois do longo 
assédio de trezentos anos que levaria a raça 
amarela e negra e vermelha a fundir-se com a 
estirpe sobrevivente dos brancos, num império 
mais vasto que o do Grande Khan.

O atlas tem essa qualidade: revela a forma 
das cidades que ainda não têm forma nem 
nome. Há a cidade com a forma de Amsterdam, 
semicírculo voltado para o setentrião, com ca-
nais concêntricos: o dos Príncipes, do Impe-
rador, dos Senhores; há a cidade com a forma 
de York, engastada nas elevadas estepes, mu-
rada, hirta de torres; há a cidade com a forma 
de Nova Amsterdam, também chamada Nova 
York, repleta de torres de vidro e aço sobre uma 
ilha oblonga entre dois rios, com ruas perfeita-
mente retas como canais profundos, exceto a 
Broadway.

O catálogo de formas é interminável: en-
quanto cada forma não encontra a sua cidade, 
novas cidades continuarão a surgir. Nos luga-
res em que as formas exaurem as suas varieda-
des e se desfazem, começa o fim das cidades. 
Nos últimos mapas do atlas, diluíam-se retícu-
los sem início nem fim, cidades com a forma 
de Los Angeles, com a forma de Kioto-Osaka, 
sem forma.
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(...) Parece que você conhece melhor as cidades por meio do atlas do que 
visitando-as pessoalmente — disse o imperador a Marco, fechando o livro de 
repente. E Polo: — Viajando percebe-se que as diferenças desaparecem: uma 

cidade vai se tornando parecida com todas as cidades, os lugares alternam 
formas ordens distâncias, uma poeira informe invade os continentes. O seu 

atlas mantém intatas as diferenças: a multiplicidade de qualidades que são 
como as letras de nomes.

 
Calvino, Ítalo. As cidades invisíveis, 

São Paulo: Companhia das Letras, 1990, p. 125. 

Como uma forma de dar permanência aos pensamentos dos últi-
mos quatro anos, que compreendem o período da pesquisa em Poé-
ticas Visuais na ECA/USP, apresento neste Volume uma reflexão 
com textos e imagens para concluir essa parte do meu percurso 
como artista. 

Neste contexto, estão presentes pinturas com tinta a óleo 
sobre suporte rígido, guaches e desenhos do caderno de anotações, 
fragmentos de pinturas atuais e anteriores, assim como fotografias, 
junto a textos literários.

O livro como suporte não exclui as imperfeições inerentes à 
criação autoral, porém potencializa as capacidades genuínas do 
processo artístico. A composição do ensaio gráfico traz a possibili-
dade de mostrar os elementos mais caros à continuidade do traba-
lho em pintura que se iniciou em 2001, quando cursava a graduação. 

Desde então, torna-se presente a troca entre elementos da visão 
e da memória e as imagens, pinturas, instalações, gravuras, dese-
nhos e fotografias. As sensações experimentadas nos deslocamentos 
cotidianos, principalmente na cidade de São Paulo, estão ligadas aos 
processos da percepção, como fosse um mapeamento de imagens e 
percursos. Fragmentos de espaços, ambientes, fachadas, constru-
ções são rememorados e constroem novas imagens e significados. 

Nesse processo utilizo materiais como tinta a óleo e têmpera 
guache, sendo que os suportes variam entre chapas de MDF1, telas, 
diferentes tipos de piso (Paviflex, linóleo), assim como fitas adesi-
vas e papéis, que se estendem por vezes para o ambiente da monta-
gem no espaço expositivo2.

Livro-ensaio

1 Medium Density Fiberboard: Placa de 

fibra de madeira de média densidade. 2 A 

trajetória entre a graduação e o doutorado 

em Artes Visuais está contemplada na dis-

sertação de mestrado Cidade, pintura: remi-

niscências.



Vivenciar a cidade como experiência pictórica

As pinturas apresentadas são feitas principalmente com a tinta 
a óleo e o MDF, suporte rígido que me permite trabalhar com as 
chapas em cima da mesa, na posição horizontal. Em conjunto com 
a superfície bastante lisa, isso me traz a precisão da pincelada na 
construção das formas. É um fazer onde a imagem não parte tanto 
de um projeto, mas vai se construindo parte por parte com o movi-
mento do pincel. A construção da imagem se dá pela junção de pe-
quenas partes numa imagem maior, uma relação entre pincelada, 
cor e determinação da área.

Além do dado da transparência que já é próprio da tinta a óleo, 
a maior dissolução com bastante terebintina acentua tal caracterís-
tica ótica. Cada camada permite que a anterior continue a ser vista, 
fazendo com que a cor seja continuamente somada. O branco da 
base continua aparente mesmo na superfície da pintura. O que me 
interessa muito, pois traz a vibração da cor pela luminosidade que 
provém do fundo.

É uma maneira intuitiva de trabalhar, que possibilita buscar 
as formas como resultado da experiência dos sentidos, da imagina-
ção e da memória. Dessa maneira, os contornos são encontrados 
aos poucos, ficam num lugar indeterminado, um intervalo entre o 
preciso e o impreciso.

Inerentes ao processo artístico, e que aqui registro como parte 
da conclusão, ou pós-escritos, três ideias que os últimos trabalhos 
suscitaram e serão os próximos passos deste percurso. De certo 
modo, estão iminentes nos procedimentos, especialmente para o 
preparo de materiais e suportes. Por enquanto são premeditações, 
que obterão maior clareza quando concretizadas.

Seria possível fazer este fundo, que preparo com a cola or-
gânica, de proteína de origem animal, carbonato de cálcio e pig-
mento branco (dióxido de titânio), com pigmento colorido. Uma 
camada anterior, já feita, acrescida de uma informação cromática 
diferente. Outra possibilidade seria deixar camadas de materiais 
diferentes sobrepostas. Depois de secas, retirar parte delas com 
uma gravação ou encave, mostrando aquelas que estão embaixo, 
como uma arqueologia da pintura. Também poderia preencher as 
incisões com tinta ou cera. Outra experiência seria quanto à di-
ferença de espessura dos suportes, que poderia ser aumentada, 
dando a ideia de uma caixa ou um cubo. 

Mapeamentos

Imagino os primeiros cartógrafos que construíam seus mapas, suas imagens, por 
meio de suas caminhadas. Imagino esses desenhos, essas compilações de espaços 
percorridos, em sua exatidão, mas ao mesmo tempo completados pela imaginação. A 
ideia de cartografia envolve sempre um lugar, por meio da observação, mas também 
está relacionada à memória e à imaginação. 

O livro As cidades invisíveis, de Ítalo Calvino, me levou ao Marco Polo. No ro-
mance de Calvino, um personagem-viajante adentra diferentes cidades, cada uma 
delas descrita num conto breve. O autor não as situa num tempo e num espaço re-
conhecíveis, podendo ser qualquer cidade, ou nenhuma existente na realidade, ou 
muitas outras misturadas. Já o relato de Marco Polo passou por diferentes formatos, 
sendo manuscrito pelo autor, ou ditado verbalmente para um companheiro de cela, 
registrando as maravilhas presenciadas em suas viagens pelo Oriente a serviço do 
grande imperador Kublai Khan. Há controvérsias sobre a veracidade de seus relatos, 
e foi nessa ambiguidade entre ficção e realidade que Calvino construiu suas arqui-
teturas, ambiências, fábulas, histórias de cidades contadas por meio de uma crível 
e incrível performance narrativa. De algum modo, levam as pessoas a outros lugares. 

Espero que possa existir em potência aqui, nas entrelinhas, o indefinível e o ar-
rebatamento próprios da experiência artística. Para que cada pessoa possa atribuir 
livremente os significados, nos mais diversos âmbitos da fruição e dos possíveis desdo-
bramentos poéticos. É evidente que a ampliação do uso dos processos suscita diferen-
ças em relação ao livro ou ao portfolio tradicional, porém visa antes não coibir, e sim 
alcançar variações de significados que resultem em novas interpretações. Este seria, 
ao final, o almejado resultado do ensaio.



Pinturas 
2015–2016





Pinturas 
2015–2016
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Sem título, 2016 
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016 
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016 
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016 
óleo sobre MDF
30,0 x 30,0 cm
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Sem título, 2016
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016 
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016
óleo sobre MDF
30,0 x 30,0 cm
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Sem título, 2016 
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016
óleo sobre MDF
30,0 x 30,0 cm
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Sem título, 2016
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2015 
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2016 
óleo sobre MDF
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2007 
óleo sobre MDF, 
50,0 x 50,0 cm

Sem título, 2008 
óleo sobre MDF, 
50,0 x 50,0 cm

pinturas anteriores 

outras imagens que Compõem o ensaio

Sem título, 2007 
óleo sobre MDF, 
50,0 x 50,0 cm

Sem título, 2008 
óleo sobre MDF, 
50,0 x 50,0 cm
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Sem título, 2015 
guache e lápis aquarela 
sobre papel hahnemühle, 
20,0 x 20,0 cm

Sem título, 2015
lápis aquarela sobre 
papel hahnemühle, 
20,0 x 20,0 cm

Sem título, 2014 
guache e lápis aquarela 
sobre papel hahnemühle, 
20,0 x 20,0 cm

Sem título, 2014/2015 
guache e lápis aquarela 
sobre papel hahnemühle, 
20,0 x 20,0 cm

Sem título, 2015 
guache e lápis aquarela 
sobre papel hahnemühle, 
20,0 x 20,0 cm

CaDerno De anotações
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