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Durante o século XX o trabalho preparatório do artista tornouse um objeto de interesse em coerência com a crescente valorização
dos processos e métodos de criação. Esse interesse começa por ser
museológico e, posteriormente é integrado pelo próprio artista como
o reconhecimento das raízes genuínas da sua criatividade. A publicação, cada vez mais precoce, do arquivo de estudos, desenhos e documentação do artista ou arquiteto, segue este sentido de divulgação do
espaço privado do processo de trabalho, insinuando-se mesmo, uma
certa mitificação dos cadernos, estudos e material disperso.
Do século XX, guardam-se algumas referências obrigatórias para
o tema do arquivo como espaço visual gerador de ideias. De Aby
Waburg, chega-nos a forma do Atlas onde se cruzam as imagens da
história de arte numa visão inteiramente nova aberta às mais inusitadas relações. Ou a referência icónica a André Malraux, na fotografia
tirada num ângulo superior do seu gabinete, onde o escritor francês se
encontra absorto, contemplando o seu museu imaginário nas reproduções de pinturas dispostas no chão.
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O arquivo tornou-se um modelo de organização do trabalho onde
se permite a consolidação de material por vezes residual e efémero. E também, torna disponível essa informação para recriar relações
transversais ainda impossíveis no momento de recolha da imagem
isolada. Nesse sentido, o arquivo, sob a forma de organização indexada, ou sob a forma de Atlas (superfície onde se dispõe a informação) representa metaforicamente o processo de criação conjugando
a memória e a expansão indefinida. Forma-se assim um espaço de
memória em aberto, convidando a registar informação e prometendo
a sugestão de novas ideias.
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O arquivo entendido como um auxiliar da memória e da consciência histórica, assume o valor dinâmico de um espaço de disposição
e exposição de imagens, objetos, sinais. Na sua interligação imprevisível o arquivo parece funcionar como uma Memória Expandida, combinando as expressões de Vannevar Bush (1945) e Rosalind Krauss
(1979). Com efeito, Vannevar Bush(1) criou o modelo de hipertexto,
idealizado no projeto de uma máquina de arquivo onde para cada referência, o utilizador poderia associar múltiplas pistas em função dos
seus interesses pessoais. Designado por “Memex”, (memory extended),
o arquivo mecânico imaginado por Vannevar Bush permitiria seguir
o processo mental do utilizador em tempo real e, também, ampliar
o seu espaço de informação, por possibilitar a associação de novos
ficheiros e informação. Desse modo, seriam produzidas ligações sobre ligações, segundo a noção de “hipertexto”. Por sua vez, Rosalind
Krauss(2) criou a célebre expressão “escultura no campo expandido”
onde representa a nova condição da arte, liberta dos formatos e caixilhos institucionais, adaptando-se e moldando o espaço da arquitetura e da paisagem e, dessa forma, assumindo dimensões e formatos
indeterminados. Nesse caso, obras como Atlas de Gerhard Richter
incorporam a natureza do campo expandido, anunciado o desenvolvimento orgânico e ilimitado feito sobre a própria pesquisa e recolha
de imagens, por vezes fortuitas.
(1) Bush, Vannevar, As We May Think, 1945.
(2) Krauss, Rosalind, Sculpture in the Expanded Field, October, Vol. 8, Spring, 1978.

É sob essa condição de hipertexto e expansão que observamos
hoje os nossos arquivos. Não apenas como depósitos inertes de material, mas como formas regeneradoras do trabalho. Para a terceira
edição de Encontros Estúdio UM, foram preparadas quatro apresentações onde, sob diferentes ângulos e escalas, se discute o tema do arquivo como impulsionador da criatividade e consolidação do conhecimento artístico. Na sequência da exposição realizada em março de
2012 no espaço do Estúdio UM e intitulada “Afinidades Electivas”,
Ana Luísa Rodrigues apresenta o espaço de parede do seu gabinete, onde durante vários anos organizou uma grande diversidade de
materiais – fotografias, cartazes, desenhos – revelando-se agora esse
conjunto como uma narrativa visual. Cláudia Amandi prossegue o
tema da sua investigação sobre o processo criativo nas artes plásticas,
pela análise do arquivo como laboratório de Funções e Tarefas do Desenho,(3) com especial incidência na obra de Ellsworth Kelly e Ângelo
de Sousa. A partir da perspectiva museológica, António Gonçalves
dá o testemunho dos desafios na transposição das obras e objetos
do espaço privado para o espaço do museu, complementando essa
experiência com uma série de desenhos seus, feitos a partir da ideia
do arquivo de recortes de jornal. Manuel Alves aborda criticamente
o papel do diário gráfico como arquivo de perceções, especialmente
pela disciplina da fugacidade e da surpresa, no registo das constantes mudanças imprevistas, tão próprias ao desenho de observação do
quotidiano em movimento.
Do espaço público do museu, ao espaço do caderno, passando
pelo gabinete de trabalho, estas diferentes dimensões e escalas convergem na condição laboratorial e experimental do arquivo como memória expandida, guardando em cada consulta e arranjo os sinais do
passado e do futuro.

(3) Amandi, Cláudia, Funções e Tarefas do Desenho no Processo Criativo, FBAUP, 2010. (Tese de Doutoramento),
onde também se poderá ver a referência ao “desenho como campo expandido” (p. 82), neste caso a partir de
um texto de Castro Flores, “Robert Smithson, El Dibujo en el Campo Expandido” in Molina, Estratégias del
Dibujo en el Arte Contemporâneo, Madrid, Cátedra, 1999.
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Afinidades Electivas
por opção da autora este texto não aplica o novo acordo ortográfico

Ana Luísa Rodrigues
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Afinidades Electivas é o título do romance de Goethe que quis usar
na Exposição, ou melhor, na montagem que procurou (re)criar o meu espaço na Escola, revelando-se no momento oportuno para compreender
o que fui pontualmente recolhendo e cuidadosamente organizando
como pano de fundo do meu gabinete pessoal.
Mas se nunca é oportuno falar de nós próprios, como disse Agustina
Bessa-Luís(1), então esta deve ser a razão da dificuldade que sinto em
produzir esta comunicação. Contudo, se aceitei expor (me), “como
quem tatua uma pele e a cicatriza para sempre, … partilhando, naquele recanto, aquilo que me é próximo”,(2) resta-me agora distanciar-me, até de mim
própria, e reflectir a partir de um olhar para trás.
Não pretendo, porém, debruçar-me sobre as consequências da exposição em si, de um ponto de vista contemplativo, mas centrar-me
unicamente no processo que induziu à sua, eventual, expressão artística. Ou seja, torna-se um desafio interpretar as opções que tomei,
(1) Agustina Bessa-Luís, Universidade de Granada, 1987
(2) Extracto do texto “Para quem, por aqui, passar…”, que produzi a propósito desta Exposição, a 01.03.2012.
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quer formais, nomeadamente sobre a organização do espaço da sala;
quer sobre o conteúdo em causa, que ao encontrar-se exposto noutras condições efectivas, foi necessário redesenhar a sua comunicação,
o que implicou designadamente a (re)organização dos enquadramentos nos painéis.
Sobre a forma.

Nos três paneis ali exibidos plasmam-se as minhas escolhas ao longo destes últimos anos, conjugando a aparente livre associação de
imagens - fotografias, recortes, desenhos, textos, testemunhos, mimos e impressões – com uma lógica compositiva, não só cromática
mas também temática.
No entanto, para os compreender e descobrir significados, “precisamos de ter em conta o ponto de vista do sentimento, isto é, todos os dados
afectivos da alma, e esta, na sua totalidade, nunca poderá ser compreendida apenas pela inteligência”,(3) usando, uma vez mais, as palavras de Agustina
Bessa-Luís.
Sobre o conteúdo.

Ana Luisa Rodrigues, aspecto da exposição Afinidades Electivas, Estúdio UM Março 2012
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Foi quase instintiva a ideia de criar um recanto, um espaço recolhido. Por isso, encaixei-me ao fundo da sala, onde um painel vertical
enfrenta a porta e vira-se de costas à exposição, protegendo-a e resguardando a mesa de trabalho, a cadeira e o candeeiro de estirador; os
elementos icónicos escolhidos para identificar o espaço de trabalho
que retratava.
Ao procurar uma revelação não imediata, do todo, busca-se nos
ângulos de 90 graus, a determinação de um espaço rectangular, quase
circunscrito, e quase à escala real. Assim, três painéis forrados a cartãocanelado - com o intuito de se aproximarem da expressão da carlite que
reveste a parede do meu gabinete - reproduzem os mesmos metros
quadrados da área de exposição, admitindo que alfinetes e pioneses
fixem o conteúdo.
A janela da sala foi forrada, evidenciando uma luz filtrada, translúcida, permitindo que um foco de luz reforce e centre o olhar, concentrando-o naquele recanto. O candeeiro do estirador, focado na mesa,
simula o ambiente de trabalho.
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Ana Luisa Rodrigues, Aspecto do Gabinete de Trabalho

Ao falar sobre o conteúdo exposto, devo reconhecer que em nada
se aproxima de um inventarium que regista conscientemente, ou em
tom de catálogo, as minhas afinidades. Nem consigo dizer que se trata efectivamente de um “atlas de memória” - tal como Aby Warburg
quis assumir em Mnemosyne - ao não pretender ser coeso, exaustivo
ou abrangente.
De facto, trata-se de uma associação imagética - afinal coerente - resultante da selecção de lembranças que recolho e agrupo, numa
disposição inacabada, orgânica, que se reestrutura constantemente;
onde, por vezes, o “novo” tem que substituir o “outro” porque simplesmente sinto vontade de actualizar e alimentar o painel. E tenho
que substituir, não por considerar (“o outro”) antigo ou ultrapassado, mas
apenas porque a mancha já proliferou, quase na totalidade, a parede
que se revelou reduzida.
(3) Agustina Bessa-Luís, Pensadora entre as coisas pensadas, 2008.
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Na verdade, tudo o que ali é colocado tem um significado próprio
e importante para mim, do ponto de vista profissional, ou mesmo
pessoal, no âmbito da minha profissão de arquitecta e professora. Ali
nada é neutro e tudo traduz uma lealdade ou opinião; ou simplesmente é uma impressão, um testemunho, um souvenir de algo que vivi e que
foi significativo. E depois de ali ser colocado, produz - em mim - um
impulso não totalmente decifrado, talvez apenas inconsciente: entre
uma energia contagiante e criadora; ou uma nostalgia gratificante,
uma sensação reconfortante, a impressão de poder somar mais uma
alegria, em tom de balanço.
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Mas o modo como esse elemento é colocado, associado, implicase numa forte relação intencional fixada pela disposição do painel.
Apercebi-me que os espaços circunscreviam-se por temas legíveis e a
vontade de os preencher tornou-se viciante. Neste sentido, ao decidir
introduzir um novo elemento, uma nova imagem, força um reajusto que muitas vezes implica uma reestruturação significativa, quanto
mais não seja porque a imagem que coloco tem uma escala radicalmente diferente da anterior, por exemplo: ao colocar um cartaz no
lugar de um pequeno recorte.
Mas força um reajuste também porque a mancha do painel tem
que permitir uma leitura coerente do ponto de vista cromático. A
mancha é também lida com a emoção, e as relações que se estabelecem têm que ser harmoniosas. Logo, reconheço que a organização
espacial da área exposta, parte de uma lógica compositiva temática,
mas está implícita – de igual modo - uma lógica cromática; talvez por
ser arquitecta, este aspecto não é irrelevante.
Se por um lado, poderá ser um arquivo de memórias justapostas,
resultante de uma técnica geradora de interacções, criando - acima de
tudo - relações imagéticas; por outro lado, não passará de uma, quase
obsessão pelo arquivar de imagens que concretizam as minhas opções
e afinidades, consubstanciando a minha identidade na Escola, ao conformar o meu espaço de referência, as minhas preferências temáticas,
centradas designadamente no tema da casa, do habitar, da domesticidade
e do Movimento Moderno.

De facto, “enquanto conjunto flexível de referências o arquivo estabelece a
ligação entre o mundo físico dos objectos e o espaço mental e fugidio das memórias
ou ideias sem forma exacta. Os ajustamentos e deslocações nesse espaço físico
permitem operações mentais de decisão e criação, assemelhando-se a uma mesa
de trabalho ou a uma folha de processo. Desse modo, o arquivo não é apenas um
depósito, resultando num sistema operativo entre a memória e a imaginação”,(4)
como escreveu Paulo Freire de Almeida.
Sobre a organização temática.
São evidentes 4 grupos temáticos que designei da seguinte forma:
Despojos de uma investigação, é assim que gosto de chamar
ao espaço que dedico à colecção de fotografias daqueles com quem
reconheço afinidades; dos Mestres, arquitectos, filósofos, escritores,
personagens magníficas que de algum modo conformaram a minha
formação e, eventualmente, (de)formaram o meu ser arquitectónico, nos
moldes em que hoje me identifico. Recolho retratos daqueles sobre
os quais gosto de ler, falar e pensar e não paro de perseguir. E ao
imprimi-los, em papel fotográfico, encontrei uma forma própria de
arquivo que os formata de um modo coeso, e até viciante, mesmo que
nem todos se encontrem expostos na parede.
A janela é outro tema que me entretém, não só do ponto de vista
arquitectónico, mas também pelo seu significado metafórico, poético;
Das viagens por vezes trago algo que me marca, para além do que
guardo na memória. Relembrando que a vida é, também, uma sucessão de momentos que ninguém consegue identificar perfeitamente…
Da Escola guardo alguns instantes que se revelaram oportunidades;
A Exposição que se realizou no passado mês de Março, ao expressar um pensamento visual, revelou-se importante para mim, no
sentido em que me fez olhar para tudo isto com outros olhos; dando
outro sentido àquilo que apenas alimentava e consumia de um modo
quase inconsciente, ou talvez irreflectido. Não estou certa que o de(4) Paulo Freire de Almeida, O arquivo: recolha e disposição. EAUM, Março, 2012
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vesse ter feito assim, com esta consciência, desde sempre, pois julgo
que uma determinada dose de inconsciência é, muitas vezes, o motor da
genuinidade; principalmente se quisermos interpretar tudo isto, tendo
em conta a sua expressão artística, ou até, enquanto acto de desenho.
Reconheço, agora, que o sentido da imagem do painel, lida como
um todo, é coerente para mim, mas julgo que o é apenas para mim.
Reconheço, ainda, que apesar de tudo ter começado de um modo
instintivo, inconsciente - a propósito da investigação para a minha
tese de doutoramento - dei comigo a sentir uma certa necessidade
de completar o que lentamente se construía naquela parede. O modo
como as imagens se relacionavam e contavam uma estória, ou a minha história, ou simplesmente revelavam as minhas afinidades electivas,
tornou-se importante. Aos poucos, fui sentindo o impulso de acrescentar mais “um ponto”, e o crescer da mancha, o alimentar do painel, acabou por se revelar um vício, ou simples cisma do coração.
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E se “toda a comunicação de conteúdos é linguagem”, como disse Walter
Benjamin, então, quiçá, tudo isto tem sido – acima de tudo - um
modo de expressão; ou, simplesmente, a manifestação da minha identificação, enquanto arquitecta e docente desta Escola.

O Arquivo como Desenho (resumo)
por opção do autor este texto não aplica o novo acordo ortográfico

António Gonçalves

A compilação de dados assegura uma existência do individuo. Arquivar em contexto do desenho é compilar as imagens, os gestos, as
experiências, as leituras, as observações.
Arquivar é fazer existir, exercício após exercício que no seu carácter de continuidade estrutura o arquivo daqueles que lhes dão vida.
Os arquivos podem ser activos e inactivos podendo-se dividir por
séries, processos, dossiers, colecções e respectivas subdivisões.
Remeto contudo o entendimento de arquivo para um sistema de
informação, organizam-se e compilam-se informações, onde as mesmas se relacionam para uma estruturação do sistema em si.
As séries que se elaboram em todo o processo de desenho são
bases para compilar dados, assegurar evoluções dos trabalhos e criar
colecções.
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O Caderno e o Arquivo:
o Espaço das Coisas
Cláudia Amandi
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Ao acedermos à produção gráfica pessoal de um autor, é possível
constatar que não só esse processo está repleto de passos concretos e
determináveis, com escolhas e orientações convergentes, como a sua
atenção é conduzida para a procura e reunião de material diferenciado
que privilegia a descentralização e a dispersão, criando uma multiplicidade de núcleos de interesse que materializam um universo de coisas:
Ideias, anotações gráficas e escritas, fragmentos de ordem diversa,
desenhos e fotografias, mapas e objetos, recortes, entre outros, vão
sendo reunidos e armazenados, formando um universo de vestígios
em suspensão. Latentes em significado, relacionam-se informalmente, resgatando memórias, evidenciando ou sugerindo ligações com
determinados núcleos de trabalho.
Este é um espaço de organização disseminada em que a seleção se
prende com a recolha de informação diversa, com maior ou menor
índice de interesse e que vai sendo acumulada e guardada em diversos
suportes. A razão do seu armazenamento, associa-se fundamentalmente à necessidade que o autor tem em se fazer cercar de todo o
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tipo de informação que lhe garanta a existência do seu universo pessoal. De o ver e experimentar para o tornar real. Mas não só.

a memória de novas e diferentes pistas. Colocar à vista, conjeturas e
palpites, não lhes respondendo de imediato.

A recorrência a este tipo de seleção em processos autorais temporalmente tão distantes e a sua diversidade, tanto em conteúdos
experimentais como concetuais, sublinham a importância que estas
ações têm no processo de redefinição do pensamento criativo pessoal. Respondem à urgência em o dinamizar, mantendo a imaginação e
a memória em dispersão dinâmica. Ao fornecer novas ou diferentes
questões para dentro do próprio processo, enriquece-o em possibilidades de rumos organizativos.

Ordenar esta informação, acaba também por ser o reflexo da amplitude e teor da informação recolhida. Se no conteúdo a informação selecionada abrange diversos domínios de interesse, não sendo
considerados géneros, meios ou fontes; também a forma como essa
informação é “arrumada”, disposta ou sequenciada não corresponde
a nenhuma ordem em particular e é dependente da forma como vai
sendo armazenada e trabalhada.

O teor da informação revela assim, muitas das vezes, um caráter
denso, imperfeito, incompleto, vago ou ambíguo que, na proximidade
com outra de caráter mais disciplinado, permite ao autor equacionar
possibilidades especulativas no seu processo.
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Selecionar torna-se então uma tarefa de recolher ou reunir tudo
o que possa, num pressentimento ou numa escolha mais dirigida,
constituir matéria de trabalho para manter o processo em constante
movimento.
Em contraposto às conquistas obtidas, este tipo de seleção permite manter em suspenso o episódio que se segue, sugerindo possibilidades de reequacionamento e continuidade face aos resultados
obtidos anteriormente. Na diversidade de elementos reunidos – em
número e em género –, o autor vai garantindo dados (a maioria em
estado bruto) que a qualquer momento podem integrar ou desencadear um projeto em particular.
Assim sendo, a seleção de material tem como intenção a focagem
no acesso à informação e, embora esta aglomeração possa adquirir
essa condição imprecisa, densa e desorganizada, ela permite incutir
no processo criativo um estado de debate latente, vital ao seu funcionamento.
Desestabilizando e enriquecendo as estruturas ordenadas do conhecimento estável e familiar, este tipo de seleção coloca a certeza
num plano contingente e relacional. Esta é uma tarefa de organização
fundamental ao desenvolvimento criativo – alimentar a imaginação e

Caixas, arquivos, cadernos, paredes e folhas avulsas, tornam-se o
modo mais comum de reunir num só espaço, ou em espaços contíguos e de fácil acesso, toda a informação selecionada, podendo um
só autor fazer uso de todos estes modos de armazenamento. A sua
variedade é dependente dos métodos e estratégias de trabalho do autor, dos conteúdos que trabalha, da mobilidade que necessita e das
idiossincrasias de cada um, o que significa que muitas das vezes o
autor adota preferencialmente certos tipos de armazenamento em
detrimento de outros.
Analisemos alguns:
O caderno torna-se o dispositivo mais usual. Transversal ao tempo, o caderno vai admitindo configurações de uso que se vão adaptando às necessidades do autor, tornando-se um espaço privilegiado
de disseminação. Assim como o arquivo, embora este adquira uma
organização aparentemente mais organizada, já que a forma como
é criado remete para uma inevitável ordenação dos seus elementos.
As folhas e fragmentos avulsos são também um dos dispositivos utilizados, muito embora necessitem sempre de serem guardados – em
caixas, numerados ou datados e guardados em gavetas, recortados
e inseridos em cadernos e arquivos – para que o autor não perca o
seu rumo. Já as paredes de trabalho remetem para um universo de
trabalho mais delimitado, onde a seleção e ordenação da informação
se torna mais filtrada e focada num rumo específico de investigação.
Se o caderno poderá ser a compilação mais portátil, ela admite
preferencialmente uma recolha por ordem de chegada que lhe con-
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fere uma espécie de cronologia inevitável, gerada pela sequência de
páginas do caderno. Já o arquivo, assegura não só a recolha de material bi e tridimensional, como possibilita ter uma ação de ordenação
mais estruturada segundo níveis de informação (géneros, associações,
etc.). O fragmento ou folha avulsa, pode facilitar uma total alienação
face à informação registada anteriormente, no entanto, o autor acaba
sempre por ter necessidade de a compilar para que não fuja à memória. Já a parede de trabalho tem uma abrangência e acessibilidade
visual distinta das anteriores, embora se perca a memória física das
relações estabelecidas durante esse período quando se retira o material da parede.

Este estado de multiplicação de indícios, pistas e provas concretas,
mantém a organização do processo num estado em potência, ou seja,
no lugar de decidir e compor no imediato, este estado organizativo
projeta sobre o espaço de trabalho a noção de contingência do que
“pode ser de outra forma”. Nesta clara afirmação do estado latente
das ideias e das operações, o autor torna-se psicologicamente menos
defensivo, permitindo uma maior abertura ao jogo de possibilidades,
assim como uma maior predisposição e disponibilidade para atender
aos diversos estados de incoerência, conflito e contradição, usuais no
desenvolvimento processual. No lugar do resultado, este estado disseminado de opções, projeta o espaço do livre arbítrio, estruturado
sobre uma rede de informação suspensa à espera de integrar procuras
mais objetivas e convergentes.

A atitude do autor é também ela coincidente com o contexto,
acentuando uma certa “irresponsabilidade” nas ações que enceta e
abrindo o processo ao campo da possibilidade. Neste caso, a acumulação de desenhos, recortes, apontamentos escritos e verbais, vão-se
concretizando sem um horizonte absolutamente definido, um espaço
de germinação, de criação de hipóteses e de sugestões que se aguarda
serem estimulantes. Como refere Ângelo de Sousa acerca do seu processo, um campo de trabalho que tem como propósito parar antes do fim:
Há uma atitude psicológica na altura, uma maneira de estar que é completamente diferente, num caso ou noutro. Mas isso também tem a ver com a
primeira resposta, em que eu me refiro àquela enorme quantidade de desenhos
produzidos (cerca de onze mil, segundo uma estimativa que fizemos há tempos), e
que eram feitos para serem geradores, como embriões. Eu não os explorava, nem
sequer os refinava muito, eram muito rápidos, depois rasgava-se ou aproveitava-se,
carimbava-se para ter um número e ficar em ordem cronológica. Esses, quando
os comecei, já tinham um propósito: para parar antes do fim, ou parar antes de
um desenvolvimento ou uma exploração. (…) Digamos que não tinha nenhum
caderno de encargos ao fazê-los.
Quando não sabia o que havia de fazer e resolvia fazer desenhos, e já estava
com o treino todo da cabeça ou da mão, às vezes pegava num, feito dois ou três dias
antes, e dizia: ‘vou tornar a fazer este’. Claro que ele não ficava igual, derivando
para outras soluções. Outras vezes não era preciso, bastava sentar-me e começava
logo a fazer algo de relativamente inesperado.
Isso foi uma espécie de empreendimento, em que eu fiz enormes quantidades
de desenhos, da ordem dos milhares por ano. Ou, melhor dito, não fiz, aproveitei
milhares por ano, os outros iam para o lixo. É engraçado, logo desde o início, achei
que eles iam ser feitos com esse espírito. Não foi ao fim do segundo ano que eu disse
que estes desenhos tinham essa característica embrionária, foi logo no primeiro ou no
segundo dia em que disse que aquilo tinha de ser a preto e branco e com meios pobrezinhos – pincel, tinta-da-china, um marcador preto, etc. -, era mesmo para cercear os
devaneios, o trabalho de cinzelador, o trabalho de requinte. Era para não explorar,
para ficarem ali como embriões congelados. Se quisesse tirava do congelador e dizia:
‘Vamos passar isto a um desenho com um metro e setenta’. (…)(2)

(1) Yve-Alain Bois: “Pichenette” in Ellsworth Kelly, TABLET 1948- 1973, New York, The Drawing Center,
2002, p. 200.

(2) Ângelo de Sousa in “Ângelo de Sousa em conversa com Nuno Faria”. CAT. «Transcrições e Orquestrações desenhos de Ângelo de Sousa». Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão. Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 2003, p. 78.

Estes dispositivos de ordenação não contemplam portanto, apenas uma orientação. Repletas de sequências em suspenso, a sua disposição torna-se temporariamente fragmentada em possibilidades de
estruturação do processo criativo pessoal. Esta ideia de fragmentação
é algo que o historiador Yve-Alain Bois descreve com precisão:
18

A fragmentação é uma ferramenta para multiplicar as trocas de sinais; aparentemente simplificando o universo visual, a fragmentação dissolve os limites taxonómicos e declara a infinita maleabilidade desse universo. (1)
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É neste contexto de produção artística que o arquivo denominado Tablet de Ellsworth Kelly se insere. A necessidade de desenvolver
material para a sua produção, levam-no a produzir durante 25 anos,
um vasto conjunto de material de foro estritamente pessoal e que
até 1975 foi guardado de forma avulsa em caixas de sapatos. Só nesta data e ao mudar de ateliê, que Kelly se viu impelido a compilar
este material, colando-o sobre folhas de cartão para não lhe perder o
rumo. Considerando esta tarefa de ordenação entediante, optou pelo
auxílio de um colaborador que o ajudou na sua elaboração e, após
concluída, esta documentação foi novamente guardada, sendo apenas
mostrada ao público 29 anos depois, numa exposição realizada no
The Drawing Center, Nova Iorque em 2002.
Tablet tornou-se assim um espaço de aglomeração de todo o tipo
de apontamentos, anotados sobre suportes variados e onde se cruzam recortes de jornais e revistas, fotografias, cartas e envelopes, embalagens de gelados, convites de galerias e menus de aviões; sobre e
com os quais, Kelly esquissa e anota, na procura de alguma coisa.
20

No entanto, a organização que Kelly deu a este arquivo não é
linear. Dos aproximadamente 200 cartões, poucos são aqueles que
assistimos a uma sequência temporal exata, consistindo a grande
maioria, numa ordenação acrónica que reúne no mesmo espaço, desenhos com datas de execução diferentes. Esta recusa de Kelly por
uma ordem linear está profundamente ligada à consciência que um
tipo de ordenação cronológica poderia comprometer a sua reutilização num momento posterior, ou seja, torná-lo uma ferramenta no seu
processo artístico atual. Várias são as disposições dos fragmentos por
cartões: a associação de elementos encontrados, relações entre esses
referentes e apontamentos do autor e ainda, uma arrumação exclusiva
de notas, desenhos e colagens.
A sua rapidez de execução, o seu caráter primário e breve, e a
utilização de qualquer tipo de suporte para anotar, colocam estes fragmentos na elaboração das primeiras ideias. Já o facto de os guardar
por tanto tempo e mais tarde os compilar, revela a importância que
estes tiveram para o autor.

Existe um certo sentimentalismo pessoal para guardar tudo, nem
que em última instância, se guarde como recordação para fazer lembrar o trabalho das primeiras ideias. Arquivar cria a possibilidade de
a qualquer momento e de forma prática sermos “vouyers” de nós
próprios, numa espécie de álbum mnemónico que desperta emoções
e memórias que queremos relembrar; de lhes atribuir progressão e
despertar consciência do que se envolveu nesses acontecimentos esquecidos e que, irremediavelmente, não se poderão repetir pela mesma ordem. Mas que se podem resgatar pelo sentido e expetativas com
que os recolocamos face aos investimentos presentes.
Curioso será, pelo facto destes fragmentos originalmente pertencerem ao que Kelly denomina de near misses, algo que na tradução
direta, significa “quase-acidentes”, ou seja, informação falhada, insuficiente ou inconclusiva e que não teve entrada consequente nos
cadernos do autor mas que Kelly também não teve coragem de deitar
ao lixo.
Abolindo critérios estruturalmente sólidos e seletivamente orientados para a legibilidade, Tablet torna-se o espaço ampliado da imaginação e da experimentação e em que é dada total liberdade ao jogo
entre desenho e imagem. Ambos têm o mesmo nível de importância,
chegando a ser possível questionar se são os referentes (em forma de
imagem ou suporte) que provocam a descoberta ou, se são os desenhos que provocam a recolha de imagens. Kelly não elege diferenças.
A função de todos estes elementos, os recolhidos e trabalhados, têm
como objetivo encontrar modos associativos de pensar. Uma coisa
leva à outra e não importa quem ativa ou é ativado.
A multiplicação torna-se assim o centro operativo deste arquivo,
numa espécie de comutação constante entre o que pode e o que parece ser. No lugar da resposta, Tablet evidencia o espaço da procura.
O espaço da imponderação, da inconsequência, da persistência e da
irreflexão, da negligência e da precipitação. Da irresponsabilidade em
manter a imaginação e a memória em constante exercício.
Não será com facilidade portanto, que Kelly irá encarar a exposição de Tablet. Após a sua montagem, o autor confessa a Yve-Alain
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Bois a sua dificuldade em mostrar ao público uma parte da sua produção com contornos tão pessoais, chegando posteriormente a não
comparecer na conversa pública agendada com Benjamin Buchloh a
propósito da mesma:
Sendo Kelly substituído na conversa por Yve-Alain Bois, este refere na mesma:
(…) Não foi fácil para Kelly concordar em mostrar estas coisas. E penso
que foi por isso que ele adoeceu esta noite. Ele chegou a dizer-me que quando viu
todos os ‘Tablets’ nas paredes do The Drawing Center, se sentiu nu, rasgado em
pedaços. Sabes, é um registo muito pessoal. Como costumas dizer, parece ter sido
expresso por uma voz, que de muitas formas, está antes da autoridade, e para ele
isto é como entrar nas primeiras palavras ou balbucios de alguém.(3)

Desenhar entre Espaços:
O Diário Gráfico como Recurso Visual
por opção do autor este texto não aplica o novo acordo ortográfico

Manuel Alves
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(3) Yve-Alain Bois: “A conversation”, Benjamin Buchloh e Yve-Alain Bois, Maio 13, 2002.
Drawing Papers 29, Ellsworth Kelly Tablet 1948-1973, Nova York, Drawing Center Publications, 2002, pp. 12-13.

A Limpeza, grafite e aguarela, 21 x 29,7 cm. 2008.
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O acto de desenhar remete-nos para a fluidez do que foi, é, e
pode ser a realidade. Encarar o registo gráfico como uma actividade
contínua, de registar sem escrúpulos ou necessidades exteriores as
imagens que nos fascinam, permite-nos guardar movimentos preciosos. Desenhar é uma actividade deveras promíscua, e os diários
gráficos e cadernos de artista são disso exemplo. Estes, são pedaços
do pensamento e da visão que tomam o seu lugar no mundo devido
à natureza circunstancial do momento e do lugar onde o desenho é
produzido. São objectos de fascínio e arquivos de vivências, quer reais
quer imaginárias, que produzem uma certa ordem do pensamento, e
que permitem aos outros e a nós próprios reviver esses vislumbres
que nos habitam.
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A apresentação do acto e resultado do desenhar como um compêndio de acções visuais e espaciais registadas num mesmo suporte
portátil, serve como tema para a apresentação de uma prática que,
apesar de inicialmente não ser propositada e consequentemente predeterminada, acabou por adquirir um conjunto de características reflexivas e introspectivas acerca do acto de desenhar, do que ele implica, do que regista, como regista e para quê.
As suas denominações são variadas, tais como “diário gráfico”,
“cadernos de viagem”, “caderno de campo” ou “caderno de artista”.
Da mesma forma, os seus usos são também supostamente variados e
consequentemente catalogados, servindo assim propósitos tais como
o de registar aspectos visuais do dia-a-dia; demonstrarem aspectos
de determinados espaços e objetos através da imagem gráfica; representar características técnicas que um ou vários objectos de estudo
assumem ou possuem; ou o simples facto de fixarem graficamente os
devaneios mentais de um artista. Em todos os casos há aspectos que
são fulcrais para a denominação deste assunto: registar; demonstrar;
representar; fixar.
O diário gráfico assume o estatuto de ferramenta conceptual de
produção de conteúdos. O desenhador pressupõe que o resultado
da sua actividade, por ser realizada segundo determinadas condições
assume o estatuto de arquivo visual. No entanto esse estatuto não é
mediado por nenhum instrumento mecânico de fixação da imagem,

nem por nenhum aprisionamento da mesma no continuum do espaçotempo. Pelo contrário, devido à necessidade do autor em tornar inteligível através da construção da imagem e da utilização de diferentes
modos do desenho, de forma a tornar esta em algo inteligível para os
outros, assim como o facto de que o mundo não pára nem congela
para o deleite da nossa visão, as imagens que resultam da observação,
ou do pensamento do desenhador são únicas e irrepetíveis.
Nos últimos tempos tem surgido um grande número de autores e
de grupos organizados que assumem este género de actividade segundo uma autonomia perante outros géneros de produção visual (temos
como exemplo os Urban Sketchers que também têm a sua representação em Portugal). Esta atitude que se diferencia pela não supremacia
da atitude projectual do desenho, e pela valorização dos aspectos conceptuais e práticos que esta actividade permite, criou um novo nicho
de actividade, que no entanto tem vindo a ser explorada como uma
receita para fazer “desenhos bonitos de diferentes sítios”.
Apesar de tudo, a autonomia e a relevância que esta atitude tem
adquirido perante o desenho, permite alargar a consciência face ao
processo e a técnica no desenho. Quando encarados com os mecanismos utilizados na acção do desenho, com todas as suas possibilidades e imprevisibilidades, temos consciência que o resultado é sempre
condicionado por um conjunto de factores que não dependem só da
capacidade do desenhador em representar devidamente determinado
objecto com um dado material e segundo uma determinada predisposição visual (como por exemplo se o desenho é executado a caneta
em contorno ou se é um desenho a grafite onde se constrói a imagem
através da mancha).
A sua eficácia depende da construção espacial, da memória, do
sentido de oportunidade e da noção de objectivo que o desenho pode ter.
Estes aspectos são reveladores de que a investigação em desenho
pode e deve ser encarada segundo uma dimensão prática e consequentemente física do fenómeno visual, demonstrando que o diário
gráfico como recurso visual se assume como arquivo e repertório
dessa actividade.

EE1#3

25

Porto-Guimarães
Desenhar a pausa

Desenho de observação no comboio, grafite e aguarela, 20 x 12 cm. 2012.
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Desenho de observação no metro do Porto, caneta preta, 10,5 x 14 cm. 2012.

As presentes reflexões foram suscitadas pela prática autoral, que
ao longo dos anos foi sendo desenvolvida, e neste momento foi compilada de maneira a poder fornecer um contexto de uma actividade
tão específica e pessoal como o é o desenho de observação. Desta
forma, a análise e as noções que daí se pressupõem, são fruto dos
processos de introspecção e de auto-consciêncialização perante os
modos que definem o acto de desenhar.
Um dos pilares onde assenta a prática do diário gráfico é a de
que os desenhos produzidos no suporte (normalmente um caderno)
devem transmitir a espontaneidade que o desenho à vista proporciona, assim como a fugacidade que os contextos em que os desenhos
são realizados pressupõem. Entende-se desta forma que os objectos
de representação não estão enquadrados num contexto asséptico ou
intencional de apresentação, assim como a posição do desenhador
perante o objecto não é de imposição perante a situação, mas sim de
relativa clandestinidade.
As viagens de comboio entre Porto e Guimarães surgiram como
um dos espaços com óptimas características e predisposições para o
desenho. Por um lado, é um espaço que surge como um palco para a
representação. As pessoas que aí estão permanecem num estado de
inactividade prolongada que dificilmente se conseguiria noutra situação urbana. Por outro lado o constante fluxo e quantidade de pessoas
que viajam permitem construir um corpo de trabalho suficientemente grande de forma sequenciar um conjunto de situações e de acções
gráficas que funcionem neste contexto. Desta forma, a predisposição
processual que daqui se construiu permitiu a consciencialização e sequenciação de aspectos visuais como a noção do espaço, da formação
da perspectiva e da recorrência de alguns processos técnicos para a
realização do desenho, como por exemplo a alternância entre desenhos devido ao constante movimento das pessoas e situações.
O acto de desenhar constantemente conduz à pausa, pausa essa
que induz a quebra nas outras actividades diárias e a transformação

Desenho de observação no comboio, grafite e aguarela,40 x 12 cm. 2012.
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dessas actividades em imagens que deixam a sua marca na folha de
papel, fixas através do desenho. A transferência desses aspetos num
suporte relativamente coerente e claro é uma mais-valia na produção
de conteúdos visuais e da sua fixação.
Desenhos de observação?
Onde a visão e o pensamento entram no campo de batalha

28

Outra das possibilidades exploradas no uso do diário gráfico tem a
ver com a promiscuidade que o desenho à vista e o desenho de imaginação partilham. Desenhar, implica a todos os níveis a necessidade de
construção da imagem, e como tal, a manifestação de um catalisador
para a introdução de uma ideia ou de um assunto, que surge muitas
vezes através desta predisposição metodológica. Por um lado, em que
a observação e o desenho à vista introduzem o esquema e o sentido
que o desenho assume. Por outro lado, em que a divagação visual leva
à construção de uma imagem visualmente coerente, não existindo a
necessidade de qualquer contexto físico para que esta seja realizada.

Desenho de observação, caneta preta, 20 x 20 cm. 2012
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A noção de arquivo e de desenho como fixação de conteúdos
em imagens é entendida assim fora de uma lógica do desenho de
observação como fonte dessa tradução, mas sim como sua génese.
O facto de se estar a desenhar em contextos e espaços diferentes do
espaço de atelier ou familiar, tem tendência a induzir diferentes tipos
de imagens, sendo que a contaminação visual e sonora entre outras,
faz com que haja a possibilidade da introdução de novos elementos
desviantes, assim como a ampliação do repertório gráfico pessoal.
Em muitos dos diários gráficos produzidos, vários dos desenhos
que serviram como elementos em outros tipos de trabalhos ou que
serviram como ideia criativa, surgiram em situações de divagação,
como por exemplo no metro, no comboio, em algumas aulas a que
atendi (não querendo menosprezar o interesse das mesmas), ou enquanto esperava por alguém ou alguma coisa num sítio inesperado.
Este género de desenhos, apesar de não surgirem a partir de um propósito tão tradicional como o do desenho de observação in situ, cor-

Desenho de observação, caneta preta e aguarela, 15 x 21 cm. 2012.
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respondem a uma parte substancial da produção que a maior parte
dos diários gráficos contêm. São desenhos que pertencem em parte
ao universo imagético que povoa a imaginação do artista, mas dependem inequivocamente das características que o diário gráfico como
ferramenta visual oferece para a construção da realidade.

No entanto a sua especificidade depende da relação directa que a
representação estabelece com a visão e consequentemente com o
mundo inteligível.

O diário gráfico como projecto artístico
O arquivo ficcionado
O arquivo ficcionado surge como uma ferramenta conceptual
para a produção de desenho como projecto artístico. Esta dimensão
do desenho apresenta-se a partir das qualidades que a prática do
diário oferece, assim como pela forte conotação que esta ferramenta
visual representa.
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Os desenhos produzidos segundo este conceito são fruto do
trabalho desenvolvido entre 2006 e 2009, em que foi utilizada uma
linguagem de ilustração científica própria da arqueologia e botânica.
Neste caso a produção de um arquivo visual e documental pretendeu
produzir um conjunto de imagens que se assumissem através do
desenho como documentos visuais suficientemente coerentes para
sobreviverem como conhecimento específico, verídico ou não. Assumir esse estatuto na utilização do diário gráfico, ou mais especificamente no caderno de artista / caderno de campo, permitiu que se
explorasse um vocabulário que estava vinculado a determinados tipos
de representações (ilustração científica), expandindo assim os seus
modos de significação.
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O facto do diário gráfico se apresentar como uma ferramenta que
pretende ser o menos mediada possível por outros métodos de observação ou de captação de imagem, em que o aqui e agora são aspectos que transparecem neste tipo de trabalho, a simulação de aspectos
verídicos da realidade, ganha uma dimensão diferente. Este tipo de
estratégia tem vindo a ser utilizada por outros tipos de produção de
imagem como no cinema, com por exemplo o falso documentário.
Conjunto de vários diários gráficos
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Miguel Bandeira Duarte
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O presente número de Encontros Estúdio UM passa a reunir matéria sobre a atividade da ‘galeria’ como complemento à investigação
que protagonizamos. Nuno Sousa, Marco Mendes e Natacha Antão,
são os artistas em exposição no último trimestre de 2012.
Numa breve nota, referimos que este corpo de exposições realizase desde o mês de abril de 2008, com periodicidade mensal. Desde
então os desenhos suscitam as mais diversas relações entre os autores
e o público, na grande maioria afeto à Escola de Arquitectura da Universidade do Minho.
Natacha Antão, num texto redigido em 2009, menciona como no
final do primeiro ano a atividade do Estúdio UM assume um papel
importante na orgânica da escola:
“Não vai haver outra exposição?” – foi a pergunta que uma estudante fez em
meados de Janeiro. Estávamos à espera de receber o trabalho do Jorge Feijão. Era
meio do mês e a sala do “Estúdio UM” continuava vazia.
A pergunta foi recebida com perplexidade e satisfação. Já sabíamos que progressivamente estávamos a conquistar alguns visitantes e participantes regulares,
Desenho de observação no comboio, caneta preta, 21 x 29,7 cm. 2012.
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quer às exposições, quer às “conversas com o artista”. Foi motivadora a curiosidade e o interesse demonstrado pelo projecto, por causa da ausência de trabalhos
na galeria.
Sim, de facto ia haver exposição. O artista chegaria dentro de uns dias, já que
a sua presença era imprescindível para a abertura da exposição naquele mês. O
trabalho ia ser realizado no local, num único acontecimento, assim que chegasse a
data combinada.
Curiosamente este atraso, em relação à regular abertura no dia 1 de cada
mês, foi importante para compreender como o “Estúdio UM” já era parte das
actividades regulares da Escola. Já se contava com um novo artista/desenhador
no início de um novo mês.
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Fazendo eco da variedade de expressões conhecidas sob a designação de Desenho contamos com os trabalhos de Nuno Sousa no
‘projeto’, também editorial, Sobrevida (2012). A pergunta que nos é
deixada tem a pertinência das grandes questões filosóficas, não só no
universo das imagens, como de ‘todos’ os desenhos que se produzem:
que sentido tem a sua (dos desenhos) vida quando deixam de ser suporte para o registo das necessidades prementes?
Através dos estudos preparatórios para Sobrevida, Nuno Sousa
propõe uma viagem aos abismos sem fundo que são os seus bolsos. Uma
viagem onde os desenhos constituem-se como as peças do itinerário
que permite alcançar a sensação de vivificação. Uma experiência proporcionada pelo tratamento da forma, através da cor, que deixa em
aberto um processo de captação do quotidiano em construção.
Um desenho de observação ‘nunca é’ só e apenas um desenho de
observação. O recurso da correspondência formal possibilita a pregnância da ideia. Os desenhos de Marco Mendes inscrevem-se numa
dimensão onde a consciência do tempo e do desenho se configuram
como medida, como cadência para o registo. Cada retrato reaviva os
estudos realizados anteriormente, isto é, contorna a sedimentação e o
esquecimento como um diário que é relido à medida que se escreve.
Trata-se de desenhos que dão ao observador a possibilidade de se
colocar no lugar do Marco Mendes. Como tal, ao olhar estes desenhos percebe-se que se está também a ser ‘olhado’, representado pelo

modelo e cúmplices da longa e intima relação que entre ambos se
estabeleceu. Os diferentes ritmos que o autor impõe no gesticular do
instrumento aproximam do conhecimento da expressão do modelo,
bem como, afastam o interesse da regularidade do ambiente que os
envolve. O traçado torna-se tão importante para a sequência narrativa
como a informação textual, relativa às conversas e aos pensamentos
que decorrem, propondo um envolvimento na sessão de desenho.
Não apresentamos uma dimensão oposta através dos desenhos de
Natacha Antão, porque os desenhos anteriores também fazem parte
do processo de investigação académica dos seus autores. Muito além
da ilustração, as relações de evidência propostas por estes desenhos
com expressiva intensidade cromática, estudam ainda o gesto, a composição e a relação entre os processos automáticos e a reflexão sobre
o ato durante o registo. No entanto, segundo a autora, trata-se de
desenhos para não pensar o que associando ao carácter abstrato e
rítmico da marca nos permite uma fruição da modelação cromática
numa dimensão pré-simbólica.
Por fim, inscrevemos estas três mostras na Trienal Movimento
Desenho – Desenha 2012 contribuindo, com a profícua atividade do
Estúdio UM, para os sinais evidentes da importância que o desenho
tem vindo a apresentar no panorama artístico nacional.
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Sobrevida
Nuno Sousa
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“Dizem que a Sobrevida é a existência - ou coisa parecida - de
quem já não vive neste mundo, mas ainda não encontrou o seu rumo.
Da vida real apenas conserva a semelhança. Alimenta-se das suas
imagens (venera-as, são o seu amuleto), ronda-as em círculos a cada
volta mais distantes do centro.
A Sobrevida, diz-se, é uma espécie de revivescência - sensação de
vida.
Espíritos, espectros, almas penadas perseguem aquilo que já foram, podiam ter sido ou virão a ser
(para sempre, nunca mais).
Diz-se que da Sobrevida apenas podemos conhecer aquilo que se
conta. Diz-se muita coisa e tudo é insuficiente (ainda).
De qualquer forma, já cá não está quem falou.”
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lápis de cor sobre papel, 29,7 x 21 cm
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lápis de cor sobre papel, 23 x 16,5 cm

tinta da china e lápis de cor sobre papel, 29,7 x 21 cm
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Desenhos 2010/12
Marco Mendes
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Apresentação de uma série de desenhos a lápis, à vista, na sua
maioria retratos de amigos. Estes desenhos fazem parte de um trabalho iniciado em 2004, e que em breve será compilado sobre a forma
de livro, constituindo uma espécie de diário visual, ordenado cronologicamente. Nele é possível vermos os personagens retratados ao
longo do tempo envelhecerem, de desenho para desenho. Excertos
das conversas com o autor durante surgem por vezes transcritas nos
próprios desenhos, acrescentando novas camadas narrativas.

lapis de cor sobre papel, 16,5 x 23 cm
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Aproxima-te
Natacha Antão
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Escrever este texto para a exposição de desenho que apresento no
Estúdio UM tornou-se numa tarefa indócil. Simultaneamente muito
fácil, porque na realidade não tenho nada para escrever, e muito difícil, exactamente pela mesma razão.

grafite sobre papel, 29,7 x 42 cm. 2012

Importa dizer, de modo a entender melhor o meu dilema, que sou
formada em pintura pelo que escrever nunca foi o meu forte nem o
meu principal interesse. Desenhar aparentemente, pintar talvez, construir coisas com as mãos foi com frequência uma das minhas actividades favoritas mas escrever não. Por outro lado, estou a investigar,
ou seja, também a escrever e a ler sobre desenho e cor no âmbito de
uma formação académica.
Dadas as minhas particularidades não parece ser surpresa que tenha ficado exausta de só estar a ler e a escrever sobre desenho e cor.
Daí que tenha sentido necessidade de fazer estes desenhos. Não queria pensar em nada e estes desenhos resultaram disso.
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A realização dos estudos em pequeno formato começava por estabelecer as cores e ajudava com a composição. Depois cada desenho
era iniciado já com a certeza do gesto, da cor, da composição, as decisões a tomar durante a sua execução resumiam-se ao acto de parar
para afiar o lápis. O que aconteceu centenas de vezes… A repetição
do gesto e a sua contenção permitiam-me meditar. Abria-se um enorme vazio mental e apenas existia uma marca que se aproximava da
outra e assim consequentemente. Cada nova cor que surgia de cada
marca e da sua adjacente ou cada surpresa que resultava da sobreposição destas marcas ou a distância a que observava cada desenho
levavam-me de novo para ideias e para questões sobre desenho e cor.
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O meu tema/interesse/paixão podia também ser pensado a desenhar e não apenas a ler e a escrever. Desenhar surgiu como uma
expressão natural das minhas ideias sobre desenho e cor, e a desenhar
consigo pensar melhor em tudo o que leio e que tento escrever. A
desenhar estes desenhos em particular estou a pensar e a investigar
sobre as perguntas e ideias que me preocupam ou que vão surgindo
ao longo do trabalho de investigação e que eu entendo incluírem também parte dessa tarefa como investigadora. A minha investigação é
realizada a ler, a escrever e a desenhar.
Por isto, e voltando ao início, não tenho nada para escrever sobre
estes desenhos porque se tivesse não os teria realizado. Tenho coisas
para investigar/desenhar e que mostro aqui.
Se não tenho nada para escrever como é que posso então apresentar um texto cuja função seria a de ajudar a entender ou interpretar
estes meus trabalhos.
Parece-me importante que este texto seja concebido, porque considero que há algumas ideias ou questões que foram instigadoras para
a realização destes desenhos e que gostaria de partilhar. Algumas destas ideias são de autores que têm pensado na cor, quer pela positiva,
quer pela negativa, no modo como esta se relaciona com o desenho
ou como existe de forma complexa e independente, em toda a sua
ambivalência ao existir no mundo e como fruto da nossa imaginação.

“Ele parecia um Arlequim. As roupas eram de um pano que lembrava uma holanda marrom, mas traziam remendos por toda parte,
remendos espalhafatosos, azuis, vermelhos, amarelos – remendos
nas costas, na frente, nos cotovelos, nos joelhos; reforços coloridos
no paletó, barras escarlate nas calças; e a luz do sol conferia-lhe um
aspecto extremamente jovial e, ademais, maravilhosamente elegante,
pois deixava visível a perfeição com que todos aqueles remendos haviam sido feitos.”
Joseph Conrad “O Coração das Trevas”
“Faulques olhou para as suas mãos sujas de tinta vermelha e depois observou o mural que o circundava. As formas mudavam em
contacto com a cor. Os espaços em branco, o esboço a carvão na
imprimatura da parede tinham deixado de lhe parecer zonas vazias.
Sob a luz intensa dos focos de halogéneo, tudo parecia fundir-se no
seu cérebro ao estilo das pinturas impressionistas: cores, espaços, volumes que só atingiam a sua correcta integração na retina do espectador.”
Arturo Pérez-Reverte “O Pintor de Batalhas”
“Recordavas, sobretudo, um desses quadros, nos quais tinham
pintado uns cavalinhos de cor rosada, como os arrebóis do céu, volteando alegres na Baía dos Traidores, entre marquesanos nus, um dos
quais, encarrapitado num cavalo, o montava em pêlo, à beira do mar.
Que diriam os requintados de Paris? Que pintar um cavalo cor-derosa era uma excentricidade demente. Não podiam suspeitar que, nas
Ilhas Marquesas, a bola de fogo do Sol, antes de mergulhar no mar,
avermelhava os seres animados e inanimados, irisando por uns milagrosos momentos toda a face desta terra.”
Mario Vargas Llosa “O Paraíso na Outra Esquina”
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lápis de cor sobre papel, 21 x 29,7 cm

grafite sobre papel, 21 x 29,7 cm
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Ana Luísa Jardim Martins Rodrigues licenciou-se em Arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
(FAUP) em 1994 e obteve o grau de Mestre em 2000, na mesma Universidade. Em 2009 obteve o grau Doutor na Escola de Arquitectura
da Universidade do Minho com a tese intitulada “A habitabilidade do
espaço doméstico. O cliente, o arquitecto, o habitante e a casa”.
Em 1994 inicia a prática profissional; Entre 1996 e 2003 integra,
como sócia gerente, a sociedade João Figueira e Associados, Arquitectura e Planeamento Lda., com vista à elaboração do Plano e Projectos de Execução da Nova Aldeia da Luz.
Atualmente é Professora Auxiliar, Presidente do Concelho Pedagógico e Vice-Presidente da Escola de Arquitectura da Universidade
do Minho, onde leciona desde 1999.

lápis de cor sobre papel, 21 x 29,7 cm

António Gonçalves da Costa, nascido em Julho de 1975, na freguesia de Vila Nova de Famalicão, concelho de Vila Nova de Famalicão, de nacionalidade Portuguesa.
Habilitações académicas: Frequentou a Escola Soares dos Reis,
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Porto. Licenciatura de Artes Plásticas – Pintura pela Faculdade de
Belas Artes da Universidade do Porto. Frequentou a Faculdade de
Belas Artes de Cuenca-Espanha, ao abrigo do Projecto Erasmus
1998/1999. Frequência no Doutoramento em História de Arte, na
Universidade de Les Illes Balears, Palma Maiorca, desde 2006.
Artista plástico. Director Artístico da Fundação Cupertino de Miranda, Vila Nova de Famalicão, desde 2002. Professor Auxiliar na Escola Superior Artística do Porto, extensão de Guimarães, desde 2001.
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Ana Luísa Rodrigues, As Forças opostas. 2012. (verso de capa)
Para falar sobre este trabalho, antes de mais quero referenciar o uso da linha no
desenho, em Paul Klee, designadamente tendo em conta o seu “pensamento criativo”(1)
que ao adoptar pressupostos formais, no correr de uma linha activa, procurava
acima de tudo identificar relações. Aqui, embora também se trate de uma linha activa
e contínua no tempo de execução - numa ligação directa com o fluir da tinta no
papel, sem premeditação ou esquiços antecipados, - não executa propriamente um
movimento perfeitamente espontâneo, mas antes, realiza-se num processo ponderado
e lento para evitar o erro. Os problemas vão surgindo pela opacidade dos volumes
e a solução é procurada enquanto resposta possível e certeira. Assim, assomam-se
segundos e terceiros planos e insinua-se uma topografia acentuada.
O problema é constante e concentra-se na génese do desenho. A principal
preocupação passa por não pensar na forma mas na formação, na sequência de
objectos arquitectónicos que se colonizam e transformam para se espalharem,
propagarem, numa espacialidade onde se disputa o efeito côncavo ou convexo. A
base centra-se num volume de forma paralelepipedal que abre vãos e janelas numa
constante conveniência, procurando resolver a dualidade interior vs. exterior, num
jogo de privacidade entre o encaixe e a oposição, que se expõe ou se esconde. As
escadas orientam os percursos exteriores e tecem o espaço público que se pretende
contínuo, conformando uma imagem simultaneamente urbana e provinciana, numa
topografia carregada, própria de um amontoado quase medieval.
Ao (re)parar no resultado final, na sua composição visual que ao longe nos induz
a uma massa corpórea, remetendo-nos para algo animal, trata-se de uma hipótese de
leitura (in)consequente, ou meramente conceptual, ultrapassando a vontade inerente
ao acto do desenho. Ou talvez resulte numa imagem dual, uma vez mais remetendo
para Paul Klee. Às tais duas energias de que nos falou: uma ofensiva e outra defensiva que
se sucedem ou se mesclam. Nós temos a tarefa difícil de estabelecer um equilíbrio vivo entre estes
dois pólos.(2)
(1) Paul Klee Notebooks, Writings on form and design theory, Volume I: “The creative thinking”. Edição portuguesa
Escritos Sobre Arte, Cotovia, Lisboa, 2001.
(2) Christian Geelhaar, Paul Klee And The Bauhaus, Bath: Adams & Dart, 1973, p.10

