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O tema deste encontro é uma designação global e provavelmente pouco precisa: Ilustração. Global porque a ilustração refere vários
contextos dos usos da imagem, da ciência à narrativa, do diagrama à
imagem de instrução. Pouco precisa porque na realidade, alguns dos
autores apresentados nesta edição fazem banda desenhada que não é
exatamente ilustração, envolvendo outro tipo de problemas. Também
se poderá dizer que em comum entre a ilustração e a banda desenhada
existe uma necessidade de tipificação do desenho, de uma estabilidade semântica ou figurativa. Desse modo, voltando a considerar tudo
isto como ilustração, a particularidade desta função do desenho consiste na fixação de códigos e soluções gráficas relativamente estáveis.
No entanto, e passe a expressão um pouco genérica, o tema da
ilustração pretende ainda designar esta relação entre Imagem e Texto,
ou a imagem como o complemento explicito de um tema e de uma
ideia.
Nesse sentido, observa-se hoje em Portugal uma grande atividade
no âmbito da ilustração gráfica, ainda feita à mão, segundo os prin-
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cípios tradicionais do desenho, como um campo não resgatado pela
fotografia ou pela imagem digital.
No contexto dessa atividade intensa, convidamos para esta 4ª
edição dos encontros Estúdio UM, Carlos Pinheiro, Daniel Silvestre,
Nuno Sousa e Marco Mendes, quatro autores que trabalham nesse espaço da ilustração e da banda desenhada, assumindo em comum uma
relação com o realismo da representação: a preocupação com o efeito
verista do desenho, o claro-escuro, a perspetiva, a semelhança formal.
Essa estética especialmente comum a Nuno Sousa, Marco Mendes
e Carlos Pinheiro confere aos seus trabalhos uma dimensão cinematográfica, documental, autobiográfica e também uma dimensão poética de reconhecimento do quotidiano. No caso de Daniel Silvestre, a
realidade é transfigurada em fantasia onírica, mas mantendo sempre
o apelo da realidade, especialmente pela atenção aos materiais, aos
espaços, atmosferas e ambientes.
4

Breves notas acerca do processo
de construção do livro “Sobrevida”
- Desenhar ou ainda não
Nuno Sousa

Desse modo interpelamos estes autores a falar do seu trabalho e
processo de invenção, procurando saber sobre como trabalham a partir da realidade, quais as fontes, como se documentam? Como é que
a realidade das formas inspira a imaginação? Qual a importância do
desenho de observação ou da observação da realidade para a criação
das imagens e das histórias? Dessa forma foi pedido a cada interveniente que organizasse a a sua apresentação segundo quatro questões:
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- Quais as fontes de informação visual (fotografia, outros desenhos, observação, imagem digital)?
- Que papel tem o desenho de observação na aproximação da
imagem ilustrativa à sugestão do real?
- Qual a importância da memória e da repetição de formas, das
rotinas e recursos?
- Como se desenvolve um desenho de imaginação (formas imaginadas) que tem a realidade como modelo?”

Acerca de “fantasmas” e “aparições”.
O termo Sobrevida, título do livro que editei no ano passado em
parceria com o Carlos Pinheiro, refere-se a várias coisas: o tempo de
vida após um limite, geralmente o diagnóstico de doença terminal;
estado daquele que sobrevive a outro; vida futura, prolongamento
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da existência além da morte; sobrevivência. Em suma, uma forma de
existência que se encontra deslocada, fora de sítio e de tempo.
O livro coloca em confronto duas pequenas histórias, ou breves
ensaios narrativos, que tratam de personagens que se encontram num
limbo, num entre-qualquer-coisa (uma espécie de luto que precede a perda). Fantasmas, portanto. No primeiro capítulo, “A Noite”, um conjunto de personagens vagueia pela cidade deserta, depois de terem
simulado a própria morte. Sobem às estátuas na praça pública, fazem
fogueiras, quebram montras. No segundo capítulo, “O Dia”, um filho
desempregado acompanha o dia-a-dia do pai recentemente reformado e medita sobre a estranha simetria das duas situações.
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Os fantasmas são aparições, seres ou coisas que se fazem ver, espectros. São imagens, apenas. Esse é o seu grande defeito ou frustração.
Várias vezes são representados como seres que ainda não se aperceberam da sua condição. Ainda não caíram em si, estão confusos. Dizse que pairam em volta dos locais onde viveram, rondam as pessoas
e as suas imagens, os lugares e as coisas familiares. Tentam comunicar. Como se andassem em círculos, desprovidos agora de horários
e agendas, voltam aos locais de sua anterior existência, ou se quisermos, de lá não saem. Pertencem-lhes. Algumas das suas facetas são
conhecidas (ouve-se dizer): fazem cair os quadros da parede, criam
interferências na televisão, gostam de espelhos e por vezes fazem-se
ouvir, através de ondas semelhantes às de rádio, nas mentes de algumas pessoas iluminadas. Está visto, apreciam dispositivos mediáticos,
procuram neles, porque necessitam, um modo de entrar na dimensão
de onde julgam nunca ter saído.

Desenhar nos intervalos e “deixar para amanhã”
Escrevo neste momento este conjunto de notas do mesmo modo
que desenvolvi as imagens para este livro. Ou seja, no intervalo de
outros afazeres, nas horas vagas e nos tempos de espera. Não quero
com isto parecer que me estou a queixar, mas encontro neste modo
de operar uma lógica que me interessa trazer para este contexto de
discussão.
Comecei a pensar no livro Sobrevida a partir de uma imagem em
falta. Numa conversa com a minha mãe, descobri que não possuía
memória de uma das divisões da casa onde nasci e passei grande parte
dos meus primeiros anos de vida. Essa imagem em falta - esse fantasma – perseguiu-me durante algum tempo, como uma assombração.
Senti essa falta como um roubo. Como era possível ter desaparecido
da minha memória algo de tão importante? Como deixei que acontecesse? O George Steiner defende que aquilo que sabemos de cor
ninguém nos pode tirar, é nosso e em muitos casos constitui um último reduto de resistência ao universo opressivo que nos rodeia. Por
me sentir perturbado com o meu esquecimento, fiquei a pensar no
assunto e quis abordá-lo no livro que começava então a fazer com o
Carlos. O modo como o iria fazer ainda não sabia.

Imagino assim que o quotidiano dos fantasmas seja deveras estranho, tal como o nosso, seres de carne e osso. O quotidiano alimentase de hábitos do olhar e do estar – da repetição. Por isso reconhecemos nele algo de mágico e de perpétuo. Eu arriscaria dizer: o quotidiano, tal como os fantasmas, alimenta-se de imagens do quotidiano.
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Comecei, portanto, a trabalhar sem saber o que fazer – a partir de
uma ligeira intuição, de um feeling. Talvez essa seja a melhor maneira
de começar um trabalho desta natureza, para quem desenha. O processo de construção do livro foi acidentado. Entre teses de mestrado,
trabalho precário em diferentes instituições de ensino e as peripécias
do dia-a-dia, não nos restava muito tempo para dar continuidade ao
trabalho. Assim, durante um ano e meio, creio, iniciámos e abandonámos vários projetos, mudámos o rumo daquilo que timidamente havíamos começado. O livro avançava aos solavancos, num pára-arranca.
Tive várias partidas em falso, páginas concluídas que nunca cheguei
a aproveitar. Deste processo acidentado foram sobrevivendo coisas:
algumas ideias vagas, imagens dispersas, fantasmas. Em grande parte,
no meu caso, os desenhos que fazia para “aquecer”, como exercício e de modo descomprometido, tornaram-se o trabalho central, o
assunto que viria a explorar no livro. Havia recomeçado a desenhar
compulsivamente nos intervalos da minha agenda de trabalho, que
na altura me tomava muito tempo. Tinha deixado de o fazer durante
alguns anos, mas na altura a escrita da minha dissertação de mestrado
originou um regresso ao desenho de observação. Desenhar tinha-se
tornado um meio de me concentrar, no meio de muitas coisas que
me ocupavam a cabeça e o corpo. Fui-me apercebendo que esses
desenhos, feitos na sua maioria aos domingos e nas pausas do café,
me diziam alguma coisa, davam-me a ver uma narrativa acidental que
se construía à margem do trabalho que eu julgava principal. Acerca
disto, recupero aqui uma frase que tenho apontada num caderno, julgo que retirada de uma palestra de William Kentridge: “It´s always
in between the things i thought i was doing that the real work has
happened”.

Esta questão poderá não fazer sentido a muita gente. Deixar para
amanhã, como na lição moral da canção do António Variações, é entendido vulgarmente como sinal de preguiça, marca identitária do
povo português, conto da cigarra e da formiga (tão em voga no contexto político-kitsch do continente europeu). Porém, algo me atrai no
modo como o desenho determina, no meu caso, um adiar contínuo
da resolução dos problemas. Falo em atração e penso na expressão
anglo-saxónica being drawn to. Existe um magnetismo no desenho, na
circularidade e na repetição dos gestos, nos vícios e nos hábitos, que
funciona como um sorvedouro. Sempre me fascinou a relação do
desenho com a repetição de motivos gráficos: os adolescentes que
desenham o mesmo rosto ou os mesmos sinais vezes sem conta na
mesa da escola, enquanto o professor dá a aula. O aparato do desenho
funciona muitas vezes como um remoinho, uma corrente que leva o
desenhador a um determinado tipo de resolução da imagem – como
se em alguns momentos tivesse uma vida própria.
Deixar para amanhã, neste sentido, não significa não fazer nada
hoje, antes pelo contrário. Significa deixar em aberto, em reserva, perceber o que existe de potência e de particular nesse modo de relação
com o fazer. Tal como os desenhos que fiz para “Sobrevida”, escrevo
estas notas como se não as estivesse a escrever ainda.
Problemas de método

Fui tomando consciência da lógica do meu modo de trabalhar:
para construir o livro, assim como para escrever estas notas, precisei
de partir do princípio que ainda não o estava a fazer, que ainda não
era aquilo. Esta lógica é, acima de tudo, uma estratégia de sobrevivência – adio para amanhã aquilo que poderia fazer hoje, mas que prefiro
não fazer.
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A minha experiência como estudante e autor, diz-me que é muito
difícil concluir alguma coisa quando não existe a imposição de um
limite ou de um prazo (seja ele determinado interna ou externamente). De resto, ao longo dos anos fui-me apercebendo que não sinto a
necessidade (na maior parte do tempo) de terminar as coisas que começo. Diria aliás que, por casmurrice ou incapacidade, me sinto confortável com essa situação e até a provoco, por vezes de modo suicida.
Em vários momentos do processo de construção do livro, pareceu-me lógico abandoná-lo e não o terminar. Digo isto porque não
é fácil manter o interesse nas coisas durante muito tempo. Quando o
trabalho se desenvolve de modo fragmentário, nos intervalos, ainda é
mais difícil. Algo de particular acontecia quando deixava de desenhar
ou pensar no livro durante algum tempo: não só perdia o entusiasmo,
como se tornava difícil voltar a entrar no modo de desenhar e de
pensar que me havia levado a começar aquele objecto. No meu caso,
o modo como as imagens foram realizadas, como esboços a lápis de
cor, não facilitou o processo.

construtivo, organizador: introduz mais elementos de análise do real,
mais possibilidades de jogos rítmicos entre as imagens. Ao trabalhar
desta forma com os lápis de cor, o desenho é a paleta e o lugar onde
a cor se produz e revela. Ainda assim, contava na altura fazer as imagens finais a guache ou tinta da china. A dada altura, senti que devia
aproveitar alguns dos primeiros esboços feitos a lápis de cor para o
livro. Deixei-me atrair pelo modo como os primeiros esboços acrescentavam um sentido particular à narrativa e participavam na diegese.
Assim, alguns desenhos feitos como esboço preparatório para vinhetas foram incluídos no livro. À medida que fui acumulando desenhos,
tornou-se claro para mim que não os iria conseguir passar a limpo. Tive
de assumir uma posição metodológica que me permitisse abordar do
mesmo modo a feitura de todas as imagens: todas elas foram feitas
segundo o pressuposto que não seriam ainda as finais.
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Contudo, convém contextualizar um pouco a razão de ser desta escolha formal. A resolução das imagens surgiu acidentalmente.
Comecei por desenhar a lápis de cor por uma questão funcional: trabalhar com a cor ajuda-me a pensar na composição e na tensão das
imagens. Em particular, a cor serve nestes desenhos como elemento
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Constatei, porém, que esta postura exigia alguma disciplina. Tive
que me organizar: ao partir do princípio que nenhuma imagem seria definitiva, tomei consciência de que tudo o que fazia podia ser
aproveitado. Desenhava em qualquer papel que tivesse ao dispor, nas
costas de folhas impressas (usualmente com pedaços de texto da dissertação que estava a escrever). Repetia exaustivamente a mesma imagem em alturas diferentes, com atitudes diferentes. Desenhava nas
margens das folhas em que iniciava a organização de uma prancha
e dedicava-me intensamente a esses desenhos marginais. Como não
tinha um guião prévio, construia o roteiro da narrativa à medida que
as imagens sugeriam combinações e sequências. Se numa primeira
fase desenhava vinhetas isoladas, numa fase mais adiantada do processo já repetia pranchas e sequências inteiras de modo a conseguir
pensar a página como uma única imagem. Na fase final do processo,
tive próximo de voltar a desenhar tudo outra vez e alterar a narrativa
totalmente. Felizmente, nessa altura o prazo para a edição do livro já
estava determinado.

Não sei se fará sentido para muita gente (estou certo que não). Mas
certamente, vários ilustradores ou autores de BD já sentiram dificuldade em manter na execução das imagens finais alguma da frescura e
da energia das imagens esboçadas e vistas aparecer pela primeira vez.
Estando o Desenho sempre presente neste processo, o desafio tornase conseguir desenhar como se desenha – ou seja, não deixar de colocar
coisas em causa nem de procurar algo que ainda está em falta. Há
que deixar para a resolução final algumas coisas por definir, ainda em
reserva. Senão, a questão que se coloca pode ser ontológica: para quê
passar a limpo determinada imagem? Porque não assumir alguns dos
primeiros registos como suficientes?
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Da energia das imagens

Eis uma pequena cilada: na Banda Desenhada, assim como em
muitos géneros de Ilustração, o Desenho ocupa um lugar preponderante quer no trabalho preparatório quer na conclusão do trabalho.
Isto pode dar aso a muitos equívocos. Por vezes, quando não existe uma separação clara entre o trabalho preparatório e o final, tornase difícil saber quando parar e como definir modos distintos de resolução das imagens. Obviamente, esta questão podia não ser colocada.
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Ilustração:
A representação do real
entre o visual e o contextual
Daniel Silvestre da Silva
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Esta edição dos Encontros Estúdio UM, dedicada à ilustração,
juntou quatro autores que assumem uma forte relação com o realismo da representação. Como consta no texto introductório desta
edição, os critérios de selecção dos oradores foram estabelecidos sobretudo pelas características visuais que o seu trabalho apresenta: “a
preocupação com o efeito verista do desenho, o claro-escuro, a perspectiva, a semelhança formal”.
Incluindo grande parte do meu próprio trabalho nestas linhas gerais, gostaria de esquematizar aqui duas formas através das quais nele
estabeleço uma relação com a realidade. Apesar de considerar que
difícil seria justificar que o trabalho de qualquer desenhador não se
baseasse inteiramente na experiência do real e nas suas múltiplas possibilidades de tradução, diria que os dois vectores que conduziram a
minha apresentação se poderiam resumir em dois tópicos:
a) aproximação ao real através de um maior grau de semelhança
com a experiência ocular.
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b) aproximação ao real através de uma investigação conceptual
dos contextos a representar.

ser lido independentemente. Apenas com a junção dos dois podemos
entender o eufemismo de que a criança em questão é um órfão.

Se me perguntar a mim próprio porque é que incorro num regime de representação realista, em primeira análise diria que existe em
representações deste género uma maior verosimilhança quando comparamos as imagens com a experiência de olhar o mundo. Mas esta é
apenas uma primeira análise. Por outro lado, será que não podemos
também afirmar que imagens mais codificadas podem ser igualmente
credíveis? Coerentes com a nossa experiência? Certamente que sim.

Quando tive de decidir sobre que regime gráfico, materiais e processos utilizar para a ilustração deste livro, conhecia muito pouco
sobre a obra de Peixoto. Recordava-me vagamente que o seu primeiro livro, “Morreste-me”, era um discurso poético sobre o trauma da
morte do seu pai, e a impressão geral que a obra deste escritor se
movia bastante em torno de construções sobre a memória. O tom
melancólico que notei quando tive oportunidade de ler o texto para
“A Mãe Que Chovia” fez-me imediatamente recordar a célebre analogia que Roland Barthes fez entre a fotografia e a morte em A Câmara
Clara. Ainda, o pedido que me fez Peixoto de que em todas as ilustrações estivesse presente a chuva, ou a água, eventualmente com planos
aproximados sobre os efeitos que a luz exerce sobre esta, levou-me a
pensar que me restava colocar mãos ao trabalho fazendo uso de um
regime gráfico que me permitisse o registo do detalhe e as alusões à
fotografia.
17
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figura 1

A figura 1 é a primeira ilustração que abre o livro “A Mãe Que
Chovia”, com texto de José Luís Peixoto, editado pela Quetzal Editores em 2012. Neste livro, José Luis Peixoto escreveu as entradas para
cada dupla página acompanhadas com breves notas decritivas sobre o
que eu deveria ilustrar. No caso desta primeira dupla página, no texto
que acompanha a imagem na publicação final, podemos ler “Desde
sempre que toda a gente lhe dizia que era filho da chuva”, e, no ficheiro que me foi enviado, fui dirigido pela nota “(Á entrada de uma
porta, num berço abandonado, bebé a ser encontrado por um par
de braços, por um rosto não revelado. Vê-se muita chuva em fundo,
sem que esteja a chover-lhe em cima.)”. Há, portanto, neste livro, um
esforço por encadear palavra e imagem de modo a que nenhum possa

figura 2

Na figura 1, assim como na grande maioria das ilustrações que
compõem o livro, os halos negros nos cantos das imagens característicos da fotografia antiga estão presentes com a intenção de tornar
presente esta ressonância. As figuras (figura 2) ou outros elemen-
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tos centrais na imagem foram desenhados a partir de fotografias de
modo a traçar uma relação inequívoca entre as ilustrações e o modo
de representação fotográfico. O uso do claro-escuro e a contenção
da cor pretenderam também contribuir para a representação de uma
atmosfera semelhante aos jogos de luz que vemos na natureza através
da lente fotográfica.
Ao falar da semelhança com a experiência ocular, que referi no
início, como o primeiro dos dois vectores que distingui para falar
sobre o meu trabalho, poderei incorrer no risco de ser mal-entendido.
No caso específico das ilustrações para “A Mãe Que Chovia”, esta semelhança dá-se sobretudo quando temos a imagem fotográfica como
referência. Entre todos os tipos de representação visual, julgo que é
à fotografia propriamente dita que podemos atribuir um maior grau
de semelhança com a experiência ocular. Estas ilustrações não poderiam ter sido feitas sem a experiência do fotográfico, pois que a ela se
reporta. Julgo que o acto de desenhar engloba não só a experiência
visual como também a experiência emocional e conceptual do objecto representado.
18

Embora a distinção entre a experiência visual e a conceptual seja
algo artificial, podemos tentar exercê-la para motivos de análise. Estou convencido de que a podemos, de facto, fazer quando nos colocamos no papel do fazedor.
Não obstante os materiais, processos, gestualidade ou imagens
de referência que utilizei quando fiz as ilustrações para “A Mãe Que
Chovia”, as instruções que me foram enviadas por José Luis Peixoto
para a produção das imagens poderiam ter sido perfeitamente utilizadas por outro ilustrador, e o livro teria agora um regime gráfico bastante distinto. Podemos imaginar que Bernardo Carvalho ou André
da Loba teriam produzido ilustrações com um carácter sintético e
minimal, ou que Paulo Galindro ou André Letria o teriam feito dando
maior evidência à plasticidade do material empregue. Em qualquer
um dos casos, teriam em conta as instruções de Peixoto, tais como
“(Rapaz de 7 ou 8 anos, contente/satisfeito – talvez a sorrir -, a estender a palma da mão sob um beiral e a receber gotas de chuva)”(1)
(1) Instrução de José Luis Peixoto para a ilustração da figura 2

Umberto Eco(2) refere que “para contar uma história há que começar por construir um mundo, tanto quanto possível recheado até
aos últimos pormenores”. Em “A Mãe Que Chovia” as arquitecturas, paisagens, tempo histórico ou objectos representados para além
das breves instruções de Peixoto foram desenvolvidos e pensados de
modo a fornecer uma coerência narrativa. Alguns dos elementos que
acabaram por ser incluídos eram inerentes às áreas intertextuais das
situações representadas, e surgiram como passos lógicos. A partir da
descrição fornecida para a figura 1 - “(Á entrada de uma porta, num
berço abandonado, bebé a ser encontrado por um par de braços, por
um rosto não revelado. Vê-se muita chuva em fundo, sem que esteja
a chover-lhe em cima.)” – tornou-se para mim quase inevitável a representação de um alpendre para que o bebé não fosse apanhado pela
chuva. A inclusão de baldes e alguidares para as goteiras são também
uma extensão do contexto da chuva, assim como uma tentativa de
manter a coerência com as imagens seguintes, onde é representada
um tipo de arquitectura desgastada do meio rural português. Ainda,
a título de exemplo, o fundo escuro na mesma ilustração foi decidido
de modo a dar continuidade à ideia de que eventualmente um bebé
seria deixado em porta alheia durante a noite, quando todos estivessem dentro de casa e quem deixou não fosse descoberto.
Suponho que a aproximação ao real através de uma investigação
conceptual dos contextos a representar não se cinje somente ao contexto da ilustração. Nem teríamos de empregar um regime visual realista para que uma imagem seja credível como realidade representada.
Num ensaio de 1966 sobre Laurence Stephen Lowry, John Berger(3)
diz-nos que “as pinturas de Lowry correpondem em muitos aspectos
a lugares existentes; certos detalhes pertencem ao passado; a visão do
artista exagera um sentimento de imutabilidade. Os três elementos
combinam-se para criar uma atmosfera de obsolescência dramática.
Considerações estilísticas à parte, na verdade não se questiona que
esses quadros pertençam ao espírito do século XIX. A noção de progresso – não importa como se aplique – é lhes estranha. Suas virtudes
são estóicas: sua lógica é a do declínio.”
(2) Eco, U. (1991). Porquê “O Nome da Rosa”? (2ª ed.). Lisboa: Difel. p.21.
(3) Berger, J. (2003). Sobre o olhar. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA. p.92.
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A lógica das imagens extende-se também aos seus aspectos narrativos, à capacidade de nelas se ler um mundo determinado por causas
e efeitos. Deste modo, tal como o escritor, também o ilustrador indaga a realidade de modo a enriquecer as suas representações.

E1 / Difusão
Miguel Bandeira Duarte
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Neste primeiro trimestre o espaço de exposição Estúdio UM recebeu os desenhos de Alcina Manuela Carneiro, de Paulo Freire de
Almeida e de Sofia Barreira.
O texto de Alcina Carneiro, que introduz a sua exposição ‘Concêntricos’, foca um dos aspetos prementes do desenho como a representação em caderno. Julgo que questiona a visibilidade e o interesse
acrescido das últimas décadas. Desenhar em caderno é, sempre foi,
uma prática vulgar com um propósito inerente. O que é menos vulgar
é a sua utilização exclusiva, sobretudo quando a prática do desenho
é quase inexistente fora desse suporte. Isto é, pessoas que usam o
caderno para fazer desenho mas que não o fazem fora dele. Assim,
o uso que se ‘deveria’ fazer do ‘material’ presente nos cadernos não
se efetiva. As páginas do caderno são apenas isso, páginas rabiscadas,
que não se consumam no desenho. Será este último o interesse?
Alcina propõe essa transformação. Como se as ‘mnemónicas’ registadas necessitassem de um último exercício para se transformarem
em memória de longa duração de qualidade. Esse desenho que se al-
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cança, que é o ‘melhor’ entre todos os desenhos, é o mais vertiginoso
porque se foca num ponto em torno do qual tudo gira, tudo se torna
‘concêntrico’.
A série “Igual” de Paulo Almeida remete para a noção que o desenho se torna possível porque o desenhador reúne em si as condições
mentais mas sobretudo fisiológicas que o permitem. Fazem-se desenhos de determinada maneira porque o ‘olho’ e a ‘mão’ os permitem
através das suas características funcionais. Com esse conhecimento a
organização temática desta série explora a ciência e a sua visibilidade
em práticas artísticas históricas, cuja utilização ‘intuitiva’ delineou o
seu pioneirismo.
Os desenhos com título e aparência de “Igual” chamam à ação
o observador desinteressado. Apenas quem se abandona à sensação
estética do percurso, numa proximidade intima com o traçado (des)
regulado enunciador das superfícies, trava conhecimento com a paisagem do desenhador.
22

Os desenhos de Sofia Barreira com o título “A minha planta morreu” inscrevem-se na linha de tempo da relação entre a autora e a
filha. São uma representação da vida através de ciclos vivenciais ‘menores’ que a dotam de sentido, sobretudo, pelas relações sentimentais
que suscitam. Esse sentido intensifica-se pelo desenho de dois vasos
com plantas, cuja relação de ‘parentesco’ é análoga à da autora com
a filha.
O conjunto de desenhos apresentado mostra alguns dos raros
momentos desta relação, ‘apanhados’ por uma rotina diária de registo.
O desenho toma-se como consciência das relações sentimentais que
se estabelecem com os objetos do quotidiano e tomam o seu tempo.
A existência desse tempo é que permite o seu uso através do ato de
desenhar.
.

Concêntricos
Alcina Manuela Carneiro

“Vertigo: ver’-ti-go a feeling of dizziness...
a swimming in the head... figuratively a state in which all
things seem to be engulfed in a whirlpool of terror”(1)
23

Os Concêntricos já o eram antes de o serem, ou seja, os trabalhos
que agora apresento no Estúdio UM, juntamente com outros que
não se encontram presentes, tornaram-se visíveis para além da sua
existência nos cadernos, em Agosto e Setembro de 2012. Essa existência é que já vem de muitas páginas atrás, mas só agora o tempo e a
necessidade tornaram possíveis.
Do constante uso de cadernos de registo diários e do vício de tudo
listar, surge uma forma de vida que “a páginas tantas” se percorre
com a ponta dos dedos. Todo o tipo de listas se encontra nestes cadernos, desde recados e afazeres pessoais, a um interminável rol de
músicas que vai compondo a banda sonora deste filme da vida privada. As palavras do narrador no trailer do filme “Vertigo” de Alfred
Hitchcock, são certeiras relativamente ao sentimento interior que leva
à necessidade de criar listas e de lidar com elas.
(1) HITCHCOCK, Alfred. Trailer do filme Vertigo. [Consult. 17 Janeiro 2011].
Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=D0bV2gh4E7Y D
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Uma sensação de tontura, um estado no qual as coisas parecem
estar num redemoinho dentro da cabeça, sendo necessário esvaziá-la.
A definição retirada de uma enciclopédia e introduzida com uma voz
dramática no trailer, tem a função de descrever um estado físico, uma
disfunção própria do ouvido interno que provoca as reacções já mencionadas. Era essa sensação de tontura que trago comigo, que gostava
de provocar nos outros. Por esse motivo fui criando uma lista de
palavras que se cruzam nos diferentes cadernos e que apontam numa
mesma direcção, assim como um conjunto de imagens cuja visibilidade se tornou cada vez mais urgente num outro suporte e escala.
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Alvo
Carrocel
Ciclos
Disco
Dor
Espetar
Espiral
Hipnose
Labirinto
Mira
Oura
Ouvido
Padrão
Queda
Repetição
Setas
Tiro
Vertigem
Vida
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marcador sobre papel vegetal, 100 x 74 cm.
2012
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lápis de cor sobre papel vegetal, 100 x 74 cm.
2012

lápis de cor sobre papel vegetal, 100 x 74 cm.
2012

EE1#4

Igual
Paulo Freire de Almeida
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É no âmbito de um tema percetivo que se propõe uma série de desenhos intitulada “Igual” de 2012 e 2013, segundo um modelo de desenho de representação aplicando linhas de modelação de superfície
tal como proposto por Graham Collier(1) que correspondem em parte
ao que Salvador Dali designava como “linhas geodésicas”(2). Nas suas
diferentes versões estas linhas servem para representar os volumes
dos objetos indicando as variações e deformações da superfície e reconstituindo o seu relevo. Na série de desenhos “Igual” o desenho é
formado por uma rede de linhas de modelação com variações apenas
acidentais de distância, intensidade e expressão. “Igual” inspirou-se
na tradição das imagens formadas por tramas lineares, tendo em mente também algumas gravuras de Giorgio Morandi, representando as
naturezas mortas. Em algumas dessas gravuras, Morandi elemina a
variação tonal, criando um campo indistinto de silhuetas. Esse efei-

grafite e lápis de cor sobre papel vegetal, 100 x 74 cm.
2012

(1) Collier, Graham, Form Space and Vision, Prentice Hall, 1967. “Continuous surface directional lines”, p. 54
(2) Cabezas, Lino, “El Manual Contemporâneo” in, Molina, Cabezas Bordes, El Manuel del Dibujo, Cátedra,
2001, p. 150..
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to produz uma desorientação da perceção, criando um vazio ou um
campo sem referências espaciais.(3) Na série “Igual”, os desenhos são
feitos a partir da observação, adaptação e reconstituição de conjuntos
de pequenas pedras facetadas, previamente pintadas de branco, ou a
partir de fotografias de paisagens rochosas. Os volumes das pedras
são então desenhados usando duas séries cruzadas de linhas, procurando-se manter o registo constante durante a execução. Assim,
qualquer variação de intensidade, expressão ou espaçamento entre
as linhas é acidental e não premeditado, não tendo também significado figurativo. Como resultado, o desenho exclui contornos correspondentes a arestas e também o claro-escuro, relativo a sombras. O
condicionamento visual é produzido pela supressão das diferenças
lumínicas excluindo dois dos quatro fundamentos da formação da
imagem segundo David Marr: “Geometria, luz refletida nas diferentes superfícies, iluminação e ponto de vista”(4).

30

Nestes desenhos, a linha de contorno referente às mudanças de
superfície (arestas) é apenas mais uma linha que se repete ao longo do
plano com mudanças graduais em função da deformação da superfície. Por sua vez, não existe alteração substancial de intensidade ou
mudança no intervalo entre as linhas, resultando na ausência do efeito
de sombra ou claro-escuro. Por este processo, dois atributos elementares do desenho – contorno e sombra - são eliminados ficando em
seu lugar uma rede de linhas cruzando-se num espaço cinzento e com
poucas variantes. Trata-se portanto de um processo que funciona por
condicionamento da perceção visual, neste caso, a observar e representar o objeto pela leitura de direções. Para se entender o resultado,
pense-se numa camuflagem onde uma figura quase indiferenciada do
fundo se torna praticamente indistinta. Este condicionamento da perceção é também análogo ao efeito descrito como Ganzfeld, (campo
único) segundo o qual se observarmos um estímulo cromático, por
exemplo, um retângulo vermelho ocupando todo o campo visual, a
(3) Guze; Morat, Giorgio Morandi, Prestel. 1999. Com a ressalva de, em Morandi, as tramas serem autónomas
do relevo. Ver “Natureza Morta”, 1931, il. 103.
(4) Marr, David, Vision, Freeman, 1982, p. 42.

fadiga visual produz uma saturação das células da retina gerando um
campo de cinzento neutro. Se for introduzido um novo estímulo no
campo visual, regressa a sensação de vermelho.(5)
O condicionamento visual por eliminação de pistas e recursos visuais promove uma focalização da observação em elementos muito
limitados, levando a refletir sobre as condições da visão, dos sentidos
e da relação com as imagens. No caso em concreto da série “Igual”,
uma das consequências imediatas do condicionamento visual é a neutralização dos efeitos de luz e sombra, de onde não é possível deduzir
uma fonte luminosa, sombras próprias ou projetadas. Outro efeito é
a ausência de noção do conjunto, na medida em que o olhar apenas
pode focar a imagem sob a visão central. Todas as formas presentes
na periferia tornam-se desfocadas e cinzentas por efeito de mistura
ótica, ou seja pela sensação de mistura de cores ou tons, resultante
da desfocagem. O terceiro efeito é a indução do espetador a aproximar-se da imagem precisamente para ver a forma e poder assim
percorrer o espaço formado por volumes, segundo uma observação
sequencial ou serial. À distância os desenhos são sensivelmente iguais,
na sua uniformidade cinzenta. Por fim, um efeito esperado e consequente dos anteriores é a fadiga resultante do estímulo formado por
intensos ritmos lineares, inicialmente estimulantes, mas conduzindo
rapidamente ao cansaço ou saturação. Esse fenómeno é igualmente
identificado em relação a certas obras de Op Art formados por extensos padrões lineares como por exemplo em Bridget Riley.(6) Todavia,
se estes desenhos produzem uma redução visual, abrem espaço para
uma relação sinestésica. A malha de linhas de modelação cruzadas
entre si sugere sensações tácteis e o próprio olhar orienta-se na folha
como “tateando” a superfície. Na verdade, e como já foi referido, o
condicionamento visual conduz a uma espécie de miopia e a um olhar
limitado à visão central. O olhar focado como que “toca” a superfície, conduzido pelos movimentos lineares, necessariamente próximo
da superfície para poder fixar a forma e libertar-se do efeito de desfocagem produzido pela visão do conjunto. Pela redução das pistas
(5) Solso, Robert, Cognition and Visual Arts, MIT Press, 1999, p. 52.
(6) Solso, Op. Cit. p. 56
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óticas, o resultado é graficamente organizado mas desorientador. O
espetador necessitará de observar cada volume para se conduzir pela
representação segundo uma analogia táctil.
Destes efeitos resulta um exercício de subtração visual, como proposta de equacionar as condições e possibilidades da visão na sua tradução gráfica. Num primeiro contacto, os desenhos da série “Igual”
apresentam-se indistintos, aparentemente iguais e monocromáticos.
Supõe-se que para uma visão e perceção não desenvolvidas, a realidade será assim: indiferenciada e igual.
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S/ título (Igual), caneta sobre papel, 20 x 30 cm
2012
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S/ título (Igual), caneta sobre papel, 30 x 40 cm
2012

S/ título (Igual), caneta sobre papel, 30 x 40 cm
2013
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A minha planta morreu
Sofia Barreira
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A minha planta morreu. A da Laura não, continua a crescer. Decidi, por isso, começar a registar o seu crescimento.
Esta série de desenhos intitulada “A minha planta morreu”, realizada entre as 9:30h do dia 22 de Fevereiro e as 22:30h do dia 1 de
Março de 2013 (1 a 4 desenhos por dia), é o resultado do exercício
a que me propus como resposta ao convite para expor no Estúdio
UM, da Escola de Arquitectura da Universidade do Minho. Como
não costumo desenhar, obriguei-me a fazê-lo disciplinadamente durante a semana que antecedeu a data de início da exposição. Tomei
esta decisão imediatamente a seguir à decisão do que desenhar; e esta
última imediatamente a seguir a ter feito um desenho para uma outra
exposição — Assim espero que seja… (21/02/2013) —, que tinha
como intenção evocar e dar continuidade a uma outra série de desenhos: Um dia com Laura… (23/10/2010). O tema principal mantémse: a relação entre mãe e filha. Mas nos últimos desenhos, de 2013, a
relação é apenas representada pelas suas representações: as plantas.
Planta mãe, da mãe. Planta filha, da filha. Dois anos e meio depois a
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planta mãe já não existe, apenas o seu vaso. Dois anos e meio depois
a planta filha existe e continua a crescer. Assim espero que seja.
A minha planta morreu, a representação de mim morreu. Mas a
representação da Laura não, continua a crescer.

38

A empatia com o tema é óbvia, quase demasiado sentimental.
Tento agora que escrevo, não o ser — até porque a relação afectiva
com o referente (que me ajudou na decisão do tema) rapidamente se
transformou quando comecei a desenhar; obrigou-me a gerir outras
emoções — emoções resultantes de questões operacionais e pragmáticas. Concentrei-me apenas nas mudanças que ocorriam nas formas
da planta, porque eram mais evidentes. Escolhi o desenho linear, que
resulta da observação directa e registo simultâneos. Fiz experiências
em A3 e A4 e rapidamente percebi que o segundo formato me era
mais confortável; adoptei-o para a sequência de desenhos a que me
propus. A escala que senti ser a mais confortável foi a próxima da
escala real da planta. O ponto de vista sobre a planta foi escolhido
em função do que queria sobretudo ver (o rebento a desenvolver-se).
Insisti em manter a tensão vertical do suporte de desenho, embora, às
vezes, a planta adoptasse uma forma mais horizontal do que vertical
— primeiro constrangimento identificado. Como não queria alterar
muito a escala de desenho para desenho (e que, ainda assim, é difícil
de manter) e como não queria que o enquadramento cortasse a planta, vi-me, em alguns momentos, a fazer “batota” nas folhas da planta mais à esquerda (que foram sempre as últimas a ser desenhadas)
tentando ludibriar(-me), aparentando que, pelo menos, controlava a
ocupação da folha de desenho. Mas esse esforço de nada me valeu
porque estou agora a denunciar-me. Controlar a escala em todos os
desenhos seria desejável para se perceber o “verdadeiro” crescimento
da planta e respectivas transformações nas suas formas. Seria fácil
controlar esse factor se tivesse começado o desenho seguinte por
cima do desenho anterior (sobreposição por transparência), deste
modo, como se de uma animação se tratasse, teria sempre um ponto
de partida sobre o qual poderia ir registando as alterações. Mas decidi
não usar essa estratégia. Decidi assumir o risco de não controlar todo
o processo. A gestão das emoções e frustrações apenas tinham come-

çado. Decidir aproveitar todos os desenhos, resultantes de primeiras
tentativas daqueles instantes sempre únicos, e decidir assumir todos
os erros (sejam eles mais imperceptíveis ou sejam eles mais flagrantes
e difíceis de aceitar). Convivi sempre bem com a “batota” das folhas
da planta mais à esquerda (em fazer com que coubessem sempre dentro do enquadramento dirigindo-as, por norma, para o canto superior
esquerdo da folha de desenho), mas, nem sempre consegui conviver
bem com aquela forma estática, que se manteve sempre inerte, fixa
num determinado lugar e que, pelo facto de não ser uma forma orgânica, mais flagrante se tornou a falta de controle no seu registo:
o do vaso. Como escolhi um ponto de vista de cima para baixo, a
planta ficava à sua frente, logo o seu registo era constantemente interrompido pelas folhagens, perdendo eu assim, sempre, o controlo da
forma do vaso no seu todo. Ele que não é vivo, foi-se reconfigurando
de desenho para desenho (tamanho e forma). Enfim, que fazer? Se
censurasse os desenhos corria o risco de não ter desenhos nenhuns
para apresentar. Se fizesse muitas mais tentativas de cada um (para
ter opção de escolha) corria o risco de ter uma sequência infindável
de “frames” já que estes iriam ser o registo de momentos sempre
únicos. Se usasse o recurso à sobreposição das folhas de desenho
para, pelo menos, controlar sempre a forma e tamanho do vaso (passou-me pela cabeça fazer isso), não iria conseguir conviver com essa
“batota” e era preciso que, pelo menos um, estivesse aceitável para
servir de “modelo”. Também pensei em recorrer à fotografia para,
pelo menos, ter um modelo aceitável. Mas, rapidamente, abandonei
toda e qualquer espécie de artifício para esconder o inevitável: não só
as fragilidades de quem não desenha regularmente como aquilo que
caracteriza este tipo de registo gráfico. Restou-me, por isso, seguir
o plano definido: registar o crescimento da planta de forma diária,
preferencialmente 2 a 3 vezes por dia (já que ao longo do dia a planta
acorda, espreguiça-se, levanta-se, mantém-se viva, aborrece-se, cansase e adormece). Para isso tive de acrescentar às rotinas quotidianas
(dentro de casa), apenas os cerca de 15 minutos por cada desenho: ao
acordar, à hora de almoço (nos dias em que podia) e à noite ou, quando não conseguia e em alternativa, de manhã antes de abrir a persiana
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para apanhar a planta a dormir. Aquele cantinho da sala transformouse assim numa espécie de lugar impossível de evitar a determinadas
horas do dia.
Não ter censurado os desenhos permitiu-me agora ter o que escrever sobre eles. Será também para isto que serve desenhar? Ter pretexto para escrever?
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Marcador (preto e cor) sobre papel, 21 x 29,7 cm
2013
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Marcador (preto e cor) sobre papel, 21 x 29,7 cm
2013

Marcador (preto e cor) sobre papel, 21 x 29,7 cm
2013
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