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Para além do exercício de auto-observação, o auto-retrato é, também, motivo de experimentação plástica. Por vezes, o autor adopta
outras personae, como, por exemplo, no caso de “Cristo na Coluna”
de Durer ou Courbet como boémio itinerante. No caso, mais recente,
de Cindy Sherman, Untitled (Film stills), 1975-80, a autora representa-se criando simulacros de identidades femininas e não auto-retratos.
A auto-representação em Mónica Ortuzar, a par da experimentação plástica, busca uma simbiose entre a sua experiência em frente
ao espelho e a memória da face daqueles que a rodeiam. Teresa Sofia
Bandeira apresenta uma visão cronológica dos múltiplos auto-retratos
realizados por António Carneiro. Carlos Corais, a propósito de uma
selecção de imagens realizadas nos anos 90, encara a representação
do eu como uma construção ficcional. O auto-retrato na literatura é
o tema de Eunice Ribeiro.
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O exercício do auto-retrato
na obra plástica de António Carneiro (1872-1930)
Teresa Bandeira Duarte
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1. Preâmbulo
A vida e obra de António Carneiro situam‑se num tempo histórico
e artístico de grandes mudanças, e o dilema vivido pelos criadores do
fim‑de‑século – abandonar a representação de teor realista ou enveredar
por formas de expressão mais livres e individualistas – está bem
marcado no abundante legado que deixou.
A formação académica realizada pelo artista em análise,
primeiro na Academia Portuense de Belas‑Artes e depois nos três
anos de pensionato parisiense na Académie Julian (período onde se
incluem três meses de jornada cultural por Itália), permitiram‑lhe
o conhecimento sustentado da história e da tradição artísticas, mas
também a receptividade dos novos modelos expressivos. Por isso
mesmo, é possível encontrar na sua obra um Eu sintonizado com os
problemas estéticos seus contemporâneos, mas também revelador de
características próprias determinantes, nomeadamente para a questão
da auto‑representação.
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Efectivamente, pode afirmar‑se que a representação de si emerge
em toda a obra de António Carneiro, quer a artística quer a literária.
A este propósito, propõe‑se aqui uma reflexão particular sobre
o exercício do auto‑retrato pictórico, de tal forma este género se
revela recorrente no trabalho do pintor. A abordagem que aqui se
apresenta resulta de estudos recentes1 que permitiram, em conjugação
com contributos de diversos autores, reconsiderar e consolidar a
problemática da representação do Eu na obra de António Carneiro.
2. A emergência do íntimo no auto‑retrato:
o núcleo familiar.

6

A emergência do íntimo é uma reflexão que se justifica à luz do
problema da auto‑retratística de Carneiro. É certo que a imagem
de um artista pode sempre ser encontrada em todo o seu trabalho,
independentemente do género praticado. Nos retratos que o pintor
fez dos filhos, a sua figura encontra‑se fora da obra em termos
figurativos (como na pintura de paisagem, por exemplo), mas é lícito
afirmar que ele se representa nela trabalhando auto‑referencialmente
os seus modelos interiores. Deste modo, todo o espaço apresentado
por Carneiro (artística e literariamente) é auto‑biográfico.
O espaço íntimo em particular revela‑se determinante para a
expressão e para o entendimento do Eu. A vida privada relaciona‑se
com o dentro do sujeito – o seu lado interior, os sentimentos, as
emoções -, ao passo que a vida pública, o fora, é controlada pela razão,
pela exposição exterior. Por isso mesmo, a intimidade tem um efeito
protector para o indivíduo. A valorização dos lugares e da experiência
do seu quotidiano vivencial proclama um propósito íntimo que vai
além do próprio sujeito, tornando‑se um modo de declarar, por
exemplo, o amor pela família.

(1) Que conduziram à tese de doutoramento intitulada A auto‑representação na obra artística e literária de António
Carneiro – “(…) a excelsa ponte/ Que à vida leva o caminheiro triste”, apresentada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em Junho de 2013.

Selecciona‑se a este propósito a sanguínea Cacho de Cabeças (1911)2,
o único retrato conhecido que junta todos os elementos do agregado
familiar de António Carneiro, incluindo ele próprio. O desenho
representa cinco rostos - o pintor, a mulher e os três filhos, dispostos
numa linha curva que, lida da esquerda para a direita, conduz ao
rosto do artista e patriarca, o único que estabelece olhar frontal com
o observador. Sinónimo do entendimento matricial da felicidade
familiar, este registo sugere igualmente passagem de testemunho ou
perpetuação das relações entre as pessoas integradas, contribuindo
para a edificação da memória individual do sujeito, bem como para a
do colectivo familiar.
De facto, os retratos da mulher e dos três filhos figuram entre os
motivos mais frequentes da pintura de António Carneiro, mostrando
sobretudo cenas de interior, poses domésticas e familiares, onde se
acentua uma aura intimista, só possível de ser registada, na proximidade,
pelo pai pintor. Estas imagens adquirem grande complexidade pois
assumem um duplo compromisso de representação: o das pessoas
retratadas mas também o da própria presença do artista que, através
delas, é evocada.
3. A auto-retratística como discurso:
o schema ou composição.
Reunindo a maioria dos auto‑retratos de António Carneiro,
torna‑se possível aferir determinadas constantes que particularizam
o seu modo de auto‑representação. Trata‑se da composição, uma
ferramenta básica que pré‑estabelece a forma como o pintor decide
veicular a sua imagem, ou, tal como designa Richard Brilliant3, o
schema.
António Carneiro utiliza um modelo que apresenta a cabeça em
plano aproximado, emergindo da escuridão ou do vazio. Uma forma
arquetípica de auto‑retrato, que fala de isolamento, questionamento e
(2) Sanguínea e giz sobre papel, 59 x 46 cm. COAC, N.º Inv. 93.30.68. © Divisão Municipal de Museus e
Património Cultural, Câmara Municipal do Porto.
(3) BRILLIANT, Richard (2002), Portraiture. London: Reaktion Books, 2002, p. 37.

EE1#8

7

de uma intensa procura da alma. Este modelo insere‑se numa matriz
romântica, de necessária procura dos valores essenciais à introspecção
e ao desejo individualista de auto‑conhecimento4. Manifestou‑se desde
logo em alguns auto‑retratos do século XVII, mas raramente o rosto
se isolando desta forma, pois em seiscentos o retrato preocupa‑se em
privilegiar o status e não tanto a interioridade, como no século XIX.

(COAC)6 e na Casa‑Museu Fernando de Castro7, localizadas no Porto.
O fundo monocromo, escurecido, confere relevo ao rosto, fazendo‑o
emergir espectralmente da tela. Este tratamento do claro‑escuro, tão
caro aos pintores tenebristas que Carneiro tanto admirava, reforça o
significado simbólico do schema adoptado. Há uma espécie de aura
que emana da figura do retratado, “… a sair das trevas para revelar
visões luminosas”, como escreveu Afonso Ramos8. Este fenómeno
da aparição/revelação é muito importante para o questionamento e
construção da identidade do sujeito, e Carneiro evoca‑o de igual modo
ao nível da sua obra literária, em especial nos sonetos de Solilóquios.
O retrato físico de António Carneiro confunde‑se então com o seu
retrato espiritual, como se pode entre ler nas seguintes palavras de
Teixeira de Pascoaes:
Estou a ver a sua figura apostólica e grave, já de barba grisalha, os ossos
do rosto salientes, uns olhos de viva luz enternecida ou magoada, e uma fronte (…)
perdida, além das nuvens ou de celeste inspiração. (…) Domina-nos, de repente. É que
a sua alma é visível, exterior à sua fisionomia, e envolve-nos no seu clarão maravilhoso9.

8

Auto-retrato (1901)

O posicionamento típico da figura de António Carneiro nos seus
auto‑retratos é a três quartos sobre a esquerda, ocupando o eixo
vertical da composição. Observamo‑lo no quadro a óleo de 19015,
bem como nas peças existentes na Casa‑Oficina António Carneiro

Nos auto‑retratos a óleo, admitem‑se pequenas variantes no
campo da luminosidade (mais ou menos intensa) e da expressão
facial. Ao acentuar‑se a expressividade do rosto, a imagem reforça o
carácter performativo do sujeito. Carneiro expunha estas peças mas
nunca as disponibilizava para venda, facto que relembra a função do
auto‑retrato como meio de exercício plástico e de experimentação.
Nas obras que pressupõem a existência de um interlocutor familiar
– caso dos desenhos oferecidos aos filhos ou à esposa10 – a pose
é um pouco mais frontal. São representações que nitidamente
requerem uma audiência, um encontro que se deseja pleno em
ambos os sentidos.
(6) Auto-retrato com maço de papéis (1903?) - Óleo sobre tela, 59.2 x 75 cm. COAC, N.º Inv.º 93.30.18 - ©
Divisão Municipal de Museus e Património Cultural, Câmara Municipal do Porto.
(7) N.º Inv. PIN91 CMFC/MNSR.

(4) CUMMING, Laura (2010), A Face to the world: on self-portraits. London: HarperPress, p. 191.
(5) Reproduzido por FREITAS, Helena de (1994), “António Carneiro”. In RODRIGUES, António (coord.)
– O rosto da máscara: a auto-representação na arte portuguesa. Lisboa: Fundação das Descobertas/Centro Cultural
de Belém, pp. 93-103. Óleo sobre tela, 60 x 50 cm; Colecção particular, Porto..

(8) RAMOS, Afonso (2011), António Carneiro. Matosinhos: Quidnovi, p. 22.
(9) PASCOAES, Teixeira de (2000), A Saudade e o Saudosismo (dispersos e opúsculos). Lisboa: Relógio d’Água, pp. 203-204.
(10) Por exemplo o auto‑retrato em desenho, datado de 1919, com a inscrição “Para o Cláudio/ Natal de
1919/ Do Pae” (COAC, N.º Inv. 93.30.93).

EE1#8

9

10

Expondo‑se a uma grande proximidade de observação, o pintor
acaba por se fechar interiormente, não permitindo a exposição
integral do rosto e não admitindo que o conheçamos na totalidade.
O auto‑retrato a óleo de 1918, existente do Museu Nacional Soares
dos Reis11, testemunha este recolhimento, a forma como o modelo
se afasta do observador, não obstante a persistência em termos de
composição base seja mantida. Já o desenho de 192112 é incisivo
neste propósito: mesmo sendo observado, o pintor deixa de parte
qualquer hipótese de comunicação que actue reciprocamente,
rejeitando assim a retórica da intimidade. Mostra‑se quase de
perfil, absorto, introspectivo, um posicionamento mais raro na
auto‑retratística da época. A historiadora e crítica de arte Laura
Cumming (2010: 54) refere‑se a esta tipologia como um “third
person portrait”, ou seja, é como se uma barreira física fosse colocada
entre a imagem do pintor e o observador. Todos os elementos da
representação confluem para a elevação do sujeito, com vista ao
estabelecimento de uma determinada imagem de si, “the picturing of
one‑self as a work of art” (2010: 38).
Contrariamente ao que exemplifica a história do auto‑retrato,
António Carneiro não se faz representar acompanhado dos adereços
emblemáticos da actividade de pintor, com excepção do rolo de
documentos figurado no “Auto‑retrato com maço de papéis”13, com data
provável de 1903. A condição de artista é igualmente adivinhada
pela boina negra com que costumava cobrir a cabeça no ateliê14
e pela exibição de uma prancheta entre mãos no “Auto‑retrato com
gabão” (1923)15. Deste modo, o pintor prefere a sugestão à evidência,
confirmando o carácter subjectivo das suas representações.
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Auto-retrato com gabão (1923)

4. O auto-retrato objectivo (e compulsivo)
António Carneiro é bem a figura do seu autoretrato, de longas barbas raiadas a branco, seu barrete de pintor,
olhos negros e melancólicos refluindo a emoção que lhe vai dentro
da alma (…).
Cruz Cerqueira16

Daí que os auto-retratos de António Carneiro
pareçam descarnados, como se tocados pela morte, prefigurando o
mau estar de uma impossibilidade.
António Rodrigues17

(11) Óleo sobre tela, 62 x 46 cm; MNSR, N.º Inv. 1474 Pin. © DGPC, José Pessoa.
(12) Auto-retrato (1921 – VIII). Lápis sobre papel, 32.5 x 26.5 cm; COAC, N.º Inv. 93.30.251. © Divisão
Municipal de Museus e Património Cultural, Câmara Municipal do Porto.
(13) COAC, N.º Inv.º 93.30.18.
(14) O pintor apresenta-se com ela em diversos auto-retratos.
(15) Auto-retrato (1923 – II). Água-tinta sobre papel, 46 x 30 cm. Publicado por CASTRO, Laura (2004) António
Carneiro. Lisboa: Edições Inapa, p. 65.

As epígrafes apresentadas remetem para questões fundamentais
a ter em conta ao abordar a auto‑representação na obra artística
de António Carneiro. A primeira coloca em evidência o papel do
(16) Revista Portuguesa, 19.05.1923, p. 11.
(17) RODRIGUES, A. (1994), “Do rosto ao espelho”. In O rosto da máscara (…), p. 25.
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auto‑retrato consecutivo no entendimento da identidade de um
artista. Ao encontrar‑se pessoalmente pela primeira vez com o
pintor a propósito da realização de um entrevista para a Revista
Portuguesa, Cruz Cerqueira identifica a figura que já conhecia
do auto‑retrato pintado. Seria de esperar o contrário, ou seja, é
mais comum reconhecer num retrato alguém que se conhece de
antemão. O registo pictórico em causa tornou‑se de tal modo
fidedigno, que o jornalista não tardou a verificar as semelhanças
no próprio modelo. Pode então supor‑se que, através do esquema
auto‑representacional por si preparado, Carneiro conduz ao
observador determinados sinais identitários que são reconhecidos
por este como sinónimo de fidelidade ao real, estabelecendo
assim uma ligação forte entre a imagem visível no quadro e a
da pessoa retratada. Trata‑se do poder imanente do retrato, que
opera, a nível cognitivo, sobre o entendimento visual da imagem e
a aceitação desta como realidade. É a premissa da verosimilhança,
presente na tradição do retrato desde a época clássica. Recorre‑se
à mimesis, que, segundo Bonafoux18, é regra necessária também ao
auto‑retrato.
Pelo contrário, a afirmação de António Rodrigues conduz‑nos a
algo que é da ordem do subjectivo: a capacidade de estes retratos que
têm a aparência de verdade esconderem um abismo de interrogações
íntimas e intransmissíveis. Pode neles ser reconhecida “a procura
dolorosa do inacessível”, frase de Maria Osswald19 que bem sintetiza
o carácter isolado e ensimesmado que ecoa nos discursos sobre o
pintor e que reflectem o drama psicológico que tanto contagiou a
geração que tem em Antero de Quental a sua figura de referência.
Comprovamo‑lo na poesia de Solilóquios20 e na abertura do Eu ao
exercício do desdobramento, que a sua obra revela.

(18) BONAFOUX, Pascal (2004), “Or tout paraît – Essai de définition d’un genre, l’autoportrait”. In Moi!:
Autoportraits du XXe siècle. Milan: Skira, pp. 19-41.
(19) Maria Osswald Apud CASTRO, Laura (1996) António Carneiro: o Universo no Olhar. Matosinhos: Edições
Afrontamento/ Câmara Municipal de Matosinhos, p. 17.
(20) Livro de sonetos de António Carneiro, publicado postumamente em 1936 e em 1980.

A prática insistente do auto-retrato é axiomática na trabalho
artístico de António Carneiro. Tal como Dürer, Rembrandt ou Van
Gogh, o pintor amarantino foi um auto‑retratista compulsivo. Sendo
sempre uma declaração de identidade, os auto‑retratos deixam de
ser apenas respostas para a pergunta “Quem sou eu?”, mas a sua
sucessiva e obsessiva colocação (Rodrigues, 1994: 25). A voracidade
da representação de si entronca‑se com o desejo (impossível) da
completude, do auto‑conhecimento total. A captação repetida da
própria imagem corresponde também à necessidade de inscrição ou
cristalização da mesma no tempo. É, como apontou Derrida, um
“acto de memória”, como uma ruína, um espectro que remanesce
cada vez que o sujeito se debruça sobre a sua própria figuração:
A partir do momento em que se considera, fascinado, preso à imagem, mas
desaparecendo aos seus próprios olhos no abismo, o movimento pelo qual um
desenhador tenta desesperadamente recuperar‑se é, já, mesmo no seu presente,
um acto de memória21.

Trata‑se do que Liz Rideal denomina como “aging self‑portrait”,
ou o retrato como registo de um “aging process”22, que permite a
percepção e a inscrição das mudanças ocorridas na aparência do
modelo, implicando, é claro, a demarcação de um memento mori.
Tudo isto enforma a ideia de que a representação de um rosto
é insuficiente para responder à questão “Quem Sou eu?” que o
auto‑retrato coloca. A subjectividade, o símbolo, o não‑revelado, são
componentes que vão além da presença do rosto na representação
de si.
5. O retrato do Eu como Outro
Representar o Eu como Outro comporta sempre uma dimensão
perturbadora, na medida em que, confrontado com o espelho, o sujeito
tem de gerir simultaneamente a projecção de si num ideal e a procura da
(21) DERRIDA, Jacques (2010), Memórias de Cego: o auto-retrato e outras ruínas. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, p. 71.
(22) RIDEAL, Liz (2005), National Portrait Gallery Insights: Self-Portraits. London: National Portrait Gallery,
p. 67.
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verdade sobre si mesmo. Ao admitir a sua duplicação, o sujeito coloca
em risco a sua unidade e integridade, desencadeando um processo
de descentralização, veiculando, de forma comprometida (metafórica
e ideologicamente), um Outro, uma máscara. A auto‑representação
através do disfarce foi sintomática entre a geração que preparou e
viveu o modernismo.

14

A problemática da alteridade foi trabalhada por António Carneiro
tanto na sua expressão literária como na artística, convergindo em
temas e motivos, como por exemplo as figuras de inspiração religiosa.
O uso da iconografia cristã surgiu, no século XIX, como metáfora
para os problemas que perturbavam os artistas - seres visionários,
malditos e incompreendidos numa época de profundas mudanças
sociais e culturais, mas também profissionais firmemente dedicados
à causa maior que é a sua Arte. A Carneiro não passou despercebida
a identificação do artista com a figura de Cristo, mártir dos mártires,
em toda a sua postura sacrificial. Vários auto‑retratos do pintor
testemunham a projecção de si em figuras como as do peregrino,
do monge23 ou de Jesus24 propriamente dito, sendo ensaios dessa
duplicidade do Eu.
Imagem amplamente utilizada na literatura oitocentista, o peregrino
remete para a própria condição humana, revelando um sujeito em
jornada missionária. No desenho a carvão intitulado Estudo para figura
bíblica – auto‑retrato25, datado de 1900, podemos ver o rosto ainda
jovem do pintor esboçado numa figura trajada com panejamentos
simples, apoiada no bordão de caminheiro. No ano seguinte,
respondendo a uma encomenda da Misericórdia do Porto, Carneiro
concretizou uma das suas obras mais controversas – o Ecce-Homo26.
Despojada de pormenores cénicos ou adereços iconográficos27, a
figura ergue‑se solitária e frontal no centro da composição. O episódio
(23) Auto-retrato com gabão (1923).
(24) Em Ecce Homo (1901) e Cabeça de Cristo (1904).
(25) COAC, N.º Inv. 93.30.253.

Ecce-Homo

dramático da vida de Jesus torna‑se uma metáfora para o Homem
contemporâneo, incapaz de ser entendido pelos que o rodeiam, neste
caso um jovem artista regressado de Paris cheio de aspirações artísticas
a um Portugal e a uma cidade incapazes de receber uma pintura
ousada, psicológica, de difícil compreensão e reconhecimento. O
drama humano de Cristo é apropriado pelo pintor para a sua própria
representação. Demasiada ousadia. Inegável acesso de auto‑confiança.
A obra acabou por ser recusada pelos mesários, obrigando Carneiro
a seguir outro caminho, mais consensual e menos espinhoso.
Por fim, é de salientar ainda o auto‑retrato (sem data) atribuído
a António Carneiro, que integra a colecção da Câmara Municipal
de Matosinhos28. Diferente das citadas anteriormente em termos
de composição e pose, a peça mostra uma figura de corpo inteiro,
com expressão facial altiva e algo provocadora. Se, de facto, se trata

(26) Óleo sobre tela, 210 x 103 cm. Câmara Municipal de Matosinhos, N.º Inv. 45.
(27) Como a cana verde, a coroa de espinhos ou a auréola.

(28) Óleo sobre tela, 135 x 98 cm. Câmara Municipal de Matosinhos, N.º Inv. 4521.
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de um retrato feito pelo pintor amarantino, a mise‑en‑scène escolhida
não poderia ser mais contraditória em relação às convicções e
personalidade que lhe são conhecidas. Carneiro abominava o
supérfluo, o exagerado, o acessório. Estaremos perante a construção
de um personagem – um dandy, numa atitude comum a muitos dos seus
companheiros de época: o desafio público face às convenções sociais
instituídas. É provável que este quadro tenha surgido na sequência
da encomenda obtida por Carneiro para a execução do Retrato de D.
Manuel II (1908) para a Universidade de Coimbra. Para a solenidade
que a ocasião exigia, o pintor foi impelido a envergar chapéu alto
e sobrecasaca, facto que, segundo testemunhou um dos seus filhos,

da existência humana. Os pintores do início do século XX não
hesitaram em retratar‑se como dandies, palhaços, ou deuses clássicos,
o que mais uma vez os coloca numa situação que é simultaneamente
de marginalidade e de excepcionalidade.
Face ao exposto, conclui‑se que a obra de António Carneiro
merece ser enquadrada com a devida importância e o merecido
relevo na história do auto‑retrato em Portugal, quer na sua vertente
literária, quer na artística. À luz da matriz romântica, as suas
representações trouxeram ao universo da auto‑retratística nacional
uma densa componente subjectiva e de desmaterialização do registo,
ultrapassando a fronteira para a modernidade.

17
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Auto-retrato

foi motivo de grande repugnância. O pintor veste aqui a pele de
um burguês entediado, consciente da auto‑exposição ao ridículo e
contribuindo para a reflexão modernista sobre a trágico‑comicidade
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O autorretrato em literatura:
Ilustração e ruína
Eunice Ribeiro
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Resumo:
A aplicação ao caso literário do termo e do conceito de
retrato, aqui incluindo a espécie mais tardia do autorretrato,
não é hoje fluente, apesar da reconhecida permeabilidade
do género a inúmeras linguagens artísticas e apesar de uma
longa tradição de descrições de figura – particularmente no
que toca a representação poético-retórica da beleza feminina – que recua à poesia clássica. Partindo de uma possível
distinção entre autorretrato literário e variantes várias de
escritas intimistas e autobiográficas com as quais delineia
fronteiras nem sempre rigorosamente nítidas, é nosso propósito ilustrar, recorrendo a casos selecionados, modos de
concretização verbal de autorretrato que se distanciam progressivamente de um paradigma representativo fundado na
perceção e na semelhança, aproximando-se ao contrário de
registos de rasura, apagamento, ruína, cegueira que ques-
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tionam uma noção de identidade estabilizável em imagem
(visual ou mental), encaminhando o gesto autorrepresentativo, para uma meditação sobre a diferença e sobre o irreconhecimento, no limite, para uma condição fora do visível
e porventura, arriscando os seus mais básicos pressupostos,
para lá da representação.
A forte vinculação do retrato à imagem, assente numa epistemologia visualista de longínqua extração pela qual se pensou a representação em termos de semelhanças perfeitas e da suposta ‘naturalidade’ dos seus signos, tem criado resistências à adoção fluente
do género no âmbito de linguagens insuficientemente icónicas ou
analógicas como a música ou a literatura, não obstante, neste último
caso, ser possível recensear uma remota tradição de retrato poético
que recua à poesia grega e latina.
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Considerando a experiência ocidental, a escrita literária tem desempenhado, desde a antiguidade clássica, um duplo papel no que
se refere ao pensamento e à prática do retrato: seja enquanto importante repositório de um corpus doutrinal constituído por uma
vasta cópia de lugares-comuns retratísticos, seja como espaço de
exercício de inúmeras práticas retratísticas verbais. Tal como refere
Édouard Pommier (1998: 28-30 e 65-74) no seu estudo de referência sobre a teorização do retrato desde a Renascença ao século das
Luzes, a poesia epigramática grega constituiu um dos mais antigos
repositórios de tópicos retratísticos de que os teóricos e os artistas
da Renascença tirariam proveito. A moda do retrato naturalista que
nesses epigramas se insinua, associada a um reiterado anedotário
sobre a proficiência mimética e ilusionística dos pintores capazes de
engendrarem retratos (quase) ‘falantes’, de retratarem almas além de
fisionomias, de assegurarem a imortalidade dos seus modelos viria
a fortalecer uma longa tradição de comparações e analogias entre
pintores e poetas, e respetivas mestrias, bem como uma não menos
longa história de rivalidades e concorrências. Se, nas artes poéticas
medievais, a tradição da descrição de personagens se revela já evi-

dente, será a partir de meados do século XV, sobretudo em Itália,
que assistiremos a uma imensa voga de poemas sobre retratos diretamente inspirada na literatura antiga e reportando-se em especial à
representação da mulher e da beleza feminina. Bocaccio, Ariosto e
Petrarca, este historicamente mais exemplar, figuram entre os grandes cultores de uma beleza idealizada, que se projeta ora no plano
físico da perfeição corporal, ora no plano moral das desejáveis virtudes e graças femininas, e o mais das vezes construída por seleção
das ‘melhores partes’ a partir de modelos reais e/ou míticos. No
soneto 116 do Canzoniere, a referência explícita ao ‘olho interior’
do poeta (a que Leonardo, menos elogiosamente, preferiria chamar
‘tenebroso’) na edificação do retrato – inevitavelmente o da coisa
amada e o do amador – constitui aviso suficiente contra algumas
ingenuidades crédulas acerca da representação ‘polo natural’ ou de
como a imagem se deforma, i.e. se converte em imaginação1 a partir

do olhar sempre mental ou sempre cego, diríamos com Derrida
(2010), do (auto)retratista, poeta ou desenhador:
Cheio dessa inefável gentileza
que do seu rosto em meu olhar guardei
até que a meu querer os fecharei
Por nunca mais mirar menor beleza,
deixo o que mais desejo; e é tão presa
a mente a contemplar só a que sei
que mais não vê e por costume odeie
tudo o que não é ela e que despreza.
Num va’ cerrado à volta que podia
ser refrigério das cansadas mágoas,
juntei-me a Amor, só, pensativo e lento.
Não damas lá, mas dura rocha e águas
e a imagem encontro desse dia
que onde quer que olhe eu vejo em pensamento.
(Petrarca, Rimas, 2004. Trad. Vasco Graça Moura)

(1) Lembremos, a propósito, as palavras de Bachelard: «Pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade
de formar imagens. Ora, ela é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo a
faculdade de nos libertarmos das imagens primeiras, de mudar as imagens.» (Bachelard, 1990:1)
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Uma segunda fonte mais tardia de grande impacto na constituição do género do retrato literário seria fornecida pelas práticas
retóricas da epidítica e das descrições ecfrásticas (nomeadamente a
écfrase de pessoa) pautadas por exigências de evidentia e aptas a comporem ‘quadros vivos’ e vibrantes, dotados da plutarciana enargeia,
mediante a utilização hábil de esquemas compositivos preceituados
e rigorosas técnicas de produção do ‘engano’.2 Num dos trechos

da conhecida coleção de poemas Anacreônticas, que se crê datar
da época de Justiniano, a estratégia realista recai essencialmente no uso sagaz do discurso direto pelo qual o modelo, in praesentia, dá instruções ao pintor sobre o seu próprio retrato que
verbalmente se vai compondo à vista do leitor (recorro aqui à
tradução para o espanhol de Miguel Á. Marquez):

22

Píntame a Batilo,
mi amado, así como te explique:
brillantes hazle los cabellos,
negros en las raíces,
en las puntas aclarados por el sol.
Los bucles librés
del cabello en desorden dispónme
y deja que caigan como quieran.
Delicadamente, como rocio
Coronen la frente sus cejas,
más oscuras que serpientes.
Negra mirada surta mezclando
la tormenta com la calma,
la una, herida de Ares,
la outra, de Afrodita la bella,
para que se tema una,
para que se espere la outra.
(…)
(in Márquez, 2001: 143)

Pensado no quadro da narratologia e das narrativas literárias, o
retrato de personagens continuou a entender-se, por norma, cingi(2) Sobre a tradição retórica do retrato poético e as suas regras de evidentia, veja-se Márquez (2001).

do a morceaux descriptifs, ou pelo menos a ‘efeitos descritivos’, que
o modelo do romance realista/naturalista nos habituou a associar
a lugares de objetividade, transparência e visibilidade totais, mais
uma vez em referência insistente ao paradigma e à metalinguagem
da pintura. Na verdade, de acordo com mais recentes perspetivas
teóricas, o efeito-personagem de uma narrativa, retomando os termos
de Ph. Hamon, não representa provavelmente senão «la somme,
la resultante d’un certain nombre ‘d’effets descriptifs’ disséminés
dans l’énoncé» (Hamon, 1981: 111). Por outras palavras, o que chamamos ‘personagem’ é uma unidade semiológica difusa, construída
por justaposição de vários sistemas descritivos e informação textual
diferida, estabelecendo entre si uma coerência lógica e ideológica,
que resulta num produto semanticamente homogéneo ou unitário.
Donde, regressando a Hamon, o estatuto privilegiado do ‘retrato’
como centro de agregação e de construção do ‘sentido’ da personagem, elemento focal, segundo o autor, de qualquer enunciado narrativo de tipo ‘clássico/legível’ (cf. id.).
Sucede, porém, quer no domínio da poesia quer no da ficção
literária – com especial incidência na literatura moderna e contemporânea e decorrente de um processo histórico-cultural de questionamento identitário profundo – que, ao invés de se constituir com
base em processos de redundância e de homogeneidade, o retrato
se componha a partir de construções fortemente modalizadas e de
dominantes antitéticas que reciprocamente se neutralizam, dando
origem a espaços hermenêuticos indecidíveis, por vezes culminando
na própria suspensão ou deserção da imagem retratística e numa
experiência de ausência, que assinala, irónica ou parodicamente, os
limites das analogias pictóricas.
Tomando neste momento e mais especificamente o caso da autorrepresentação literária, uma tal experiência ocorre, com significativa assiduidade, no âmbito das escritas intimistas (diários, memórias, meditações, autobiografias, mas também, em certa medida,
textos ficcionais, poéticos ou poético-filosóficos que tematizam
genérica e reflexivamente a condição do ser humano e a sua busca
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pela identidade), escritas que, ocupando-se à partida da representação de um sujeito empírico e histórico3, o fazem porém através de
processos híbridos que cruzam o testemunhal e o ficcional, o individual e o cultural, o privado e o público, processos responsáveis
por um «quadro geral de impureza» (Morão, 2004) que inevitavelmente impelirão o traçado da imagem própria para os registos da
prosopopeia e da alografia, isto é, das escritas do ‘outro’. (cf Morão,
id.: 191). No limite, este de-facement alográfico, seria responsável por
uma conjeturável inversão de precedências e determinações entre
vida e escrita como a já sugerida, a propósito da autobiografia, por
Paul De Man (1984):
We assume that life produces the autobiography as an act produces its
consequences, but can we not suggest, with equal justice, that the
autobiographical project may itself produce and determine the life and
that whatever the writer does is in fact governed by technical demands of
self-portraiture.
24

O mesmo se diria neste ponto do género, menos acreditado, do
autorretrato literário. Ainda de restrita assimilação no âmbito geral
da crítica literária, como o dissemos, deve muito da sua mais recente institucionalização teórica a Michel Beaujour que, no influente
ensaio Miroirs d’encre (1980), o define negativamente, distinguindo-o
por uma lado da autobiografia e por outro do autorretrato em pintura. Reagrupando textos e autores tão diversos como as Confissões
de Santo Agostinho, os Essais de Montaigne, as Rêveries de Rousseau
ou as Antimémoires de Malraux (e teriam porventura aqui menção
certas práticas poéticas de ‘autoscopia’, de ‘autografia’ ou de ‘autopsicografia’, a exemplo das que, na literatura portuguesa, nos legaram
Pessoa e Cesariny), o autorretrato em literatura corresponde, segundo Beaujour, a uma forma literária significativamente mais complexa, heterogénea e descontínua do que a autobiografia, operando
com um sistema de mediações culturais e enciclopédicas menos ex-

plicitamente imputáveis, por outro lado, às imagens plásticas. Mesmo se a dominante descritiva continua a ser-lhe inerente, aquilo que
sobretudo o caracteriza, na perspetiva do autor, diz respeito à sua
configuração essencialmente aberta, não narrativa e não retrospetiva. Trata-se, para o autorretratista, de inquirir sobre aquilo que é no
próprio momento em que escreve, mais do que contar a história do
eu e o percurso das suas metamorfoses: «La formule opératoire de
l’autoportrait est donc:», citando Beaujour, «‘Je ne vous raconterai
pas ce que j’ai fait, mais je vais vous dire qui je suis.’» (id.: 9)
E todavia, o presente do autorretrato é sempre, e simultaneamente, uma arqueologia, na medida em que a sua invenção supõe
percorrer, sem contudo os narrar, os lugares da memória individual
e coletiva. O mitema antigo, como também observa Beaujour (id.:
205), priva pois o autorretrato da sua presença, assombra constantemente a sua verdade contingente. Quase o mesmo diria Barthes,
pensando em fotógrafos como Nadar, Sander ou Avedon, ao reconhecer serem «os grandes retratistas (…) grandes mitólogos», no
sentido em que captam num rosto a máscara (demasiado) pura de
uma sociedade e da sua história (Barthes, 2006: 43). A intervenção
recorrente de dispositivos memoriais e retórico-figurativos no autorretrato literário, através dos quais o sujeito se descentra, colocando-se a si mesmo em situação especular, determinará a pregnância
da estrutura espacial do texto autorretratístico que, ao contrário das
narrativas autobiográficas, teleologicamente orientadas para o relato
de um ‘fim’ ou de um ‘destino’, engendra por seu turno a sua própria memória intratextual recorrendo a um sistema interno de reenvios, remissões, retomas capazes de produzirem, hipoteticamente,
um crescimento ilimitado e rizomático do texto.

Que O’Neill, em finais do século XX, tenha ensaiado um
seu paródico e des-heroicizado autorretrato sobre aquele que
Bocage de si mesmo tecera, algumas centenas de anos atrás, à
luz de um certo furor pré-romântico de poeta marginal:

(3) Recorde-se o entendimento inicial de Philippe Lejeune (1975) sobre o que seja a narrativa autobiográfica:
«(…) récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur
sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité .»
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Como o Poeta se Retrata
e Julga a sua Obra
Magro, de olhos azuis, carão moreno,
Bem servido de pés, meão na altura,
Triste de facha, o mesmo de figura,
Nariz alto no meio, e não pequeno;
Incapaz de assistir num só terreno,
Mais propenso ao furor do que à ternura;
Bebendo em níveas mãos, por taça escura,
De zelos infernais letal veneno;
Devoto incensador de mil deidades
(Digo, de moças mil) num só momento,
E somente no altar amando os frades,
Eis Bocage em quem luz algum talento;
Saíram dele mesmo estas verdades,
Num dia em que se achou mais pachorrento.
(Bocage, Opera Omnia, 1969)
26

Auto-Retrato
O’Neill (Alexandre), moreno português,
cabelo asa de corvo; da angústia da cara,
nariguete que sobrepuja de través
a ferida desdenhosa e não cicatrizada.
Se a visagem de tal sujeito é o que vês
(omita-se o olho triste e a testa iluminada)
o retrato moral também tem os seus quês
(aqui, uma pequena frase censurada...)
No amor? No amor crê (ou não fosse ele
O’Neill!)
e tem a veleidade de o saber fazer
(pois amor não há feito) das maneiras mil
que são a semovente estátua do prazer.
Mas sobre a ternura, bebe de mais e ri-se
do que neste soneto sobre si mesmo disse...
(A. O’Neill, Poemas com endereço, 1962)

– ou que tenha forjado uma identidade híbrida através de uma
montagem dialógica de autorretratos de Sá de Miranda e Mário de
Sá Carneiro, distantes de cerca de quatro séculos, transpondo para a
própria configuração gráfico-textual a típica poética modernista do
‘entre’ e do ‘intermédio’:
Sá de Miranda Carneiro
comigo me desavim
eu não sou eu nem o outro
sou posto em todo o perigo
sou qualquer coisa de intermédio
não posso viver comigo
pilar da ponte do tédio
não posso viver sem mim
que vai de mim para o Outro
(Alexandre O’Neill, Poesias Completas, 1990)

– que Graça Moura ensaiasse uma espécie de travestimento autorretratístico retrospetivo apresentando-se na pele e no ofício do pintor
Georges Braque:
georges braque par lui-même
cubro a manhã pensando nos arames
na utilidade outra de cadeiras
do sótão na progressão dos pássaros
na oscilação das conchas e das nuvens
penso a manhã com pêlos
com areia e gesso
pisciforme
colo a manhã de mármores e tábuas
ela é castanha ela é
um peso na extremidade do que pinto
e a própria inteligência de inventar-me
(…)
(Vasco Graça Moura, Semana Inglesa, 1965)

– tudo isso nos reconduz a essa operação intrínseca ao autorretrato
que se traduz na conjugação simultânea de uma memória biográfica,
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de uma memória textual e de uma memória cultural. A longa meditação poética “Self-portrait in a convex mirror” de John Ashbery,
cujo título, homólogo ao do virtuoso autorretrato de Parmigianino,
sugere desde logo uma deliberada ambiguidade quanto ao objeto do
retrato (o pintor e/ou o poeta?), oferece-se em jeito análogo como
uma extraordinária construção memorial e reflexiva destinada aqui a
desconstruir criticamente um paradigma de supermimesis (reavendo o
termo de Harold Bloom) e de perfeição representativa, iludindo um
espaço de perda e de irrevelação.
(…) Whose curved hand controls,
Francesco, the turning seasons and the thoughts
That peel off and fly away at breathless speeds
Like the last stubborn leaves ripped
From wet branches? I see in this only the chaos
Of your round mirror which organizes everything
Around the polestar of your eyes which are empty,
Know nothing, dream but reveal nothing.
(…)
28

(John Ashbery, Self-portrait in a convex mirror, 1975)

A sintaxe dubitativa, a acumulação de negações que fazem do
poema de Ashbery já não uma ‘meditação sobre a semelhança’, mas
muito mais uma ‘meditação sobre a diferença’, como bem notou
Richard Stamelman,4 reaparecem em Vasco Graça Moura, para
regressarmos à poesia nacional, num outro autorretrato poético que
o tem explicitamente em pano de fundo: trata-se do poema “autoretrato com a musa” de 2005.

(4) No ensaio que dedica ao celebrado poema de Ashbery, Stamelman (1984) observa: «Whereas portraiture
has consistently been regarded as a “meditation on likeness,” in Ashbery’s hands it becomes a meditation on
difference.» E mais adiante: «Ashbery is a poet of demystifications, differences, and, as will become clear,
deconstructions. In the very act of presenting the Parmigianino painting - describing its formal elements,
its stylistic mannerisms, the history of its composition - he critically dismantles the portrait, pointing to
the sealed, life-denying, motionless image of self it portrays; the poem offers a critical deconstruction of
representation itself, or more precisely, of the aesthetic of perfection which gives representations an aura of
eternal sameness, enshrining them in the paradise of art so that they constitute what Harold Bloom calls a
“supermimesis”.»

quem amo o que é que pode
fazer deste retrato?
(...)
(…) quem amo
não fica desenhado,
fica dentro de mim
e é quando mais me apago
e deixo de me ver
e apenas me confundo,
amador transformado
na própria coisa amada
por muito imaginar.
assim nem john ashberry,
nem o parmigianino,
nem espelho convexo,
nem mesmo auto-retrato.
só uma sombra que é
na sombra de quem amo
provavelmente a minha.
(Vasco Graça Moura, laocoonte, rimas várias, andamentos graves, 2005)

«Aparição desaparecente», como o descreve Derrida (2010: 43), o autorretrato, que no poema de Graça Moura se reduz ao défice da sombra, tomara pelo contrário em Herberto Helder um registo superlativo, ainda que o excesso servisse ali afinal, e de novo, à intensificação
da indeterminação: de 61-62 é o poema “Retratíssimo ou narração de
um homem depois de Maio” a que agora me refiro, do livro Lugar.
Retratoblíquo sentado.
Retratimensamente de/lado, no/acto
conceptual de/ver quantos vivos quantos
dando folhas sobre os mortos de topázio.
Mãosagora, veloz rosto, visão pura.
Esquerdo ao/lado, fogo
junto à cabeça. E mais fogo à/direita por/detrás
da mão estreita pegando no ar
como num livro. Julgo ser eu.
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Eu às/portas do sono, e não
Se sabe se venho do sono, oh nem se
me empolgo numa ilusão sombria. Eu oh nem se
me entro para um sonho extenuante.
(…)
Se adormecesse, deveria ser acordado.
Ou deveria recostar-se na cadeira, ca–ir
em sua/própria fantasia
calma. Não há nele vida celeste,
nem malícia de alma.
Há uma assimetria insondável, um destino ou
desatino casto e demorado.
Por isso é que está de/lado.
Existe, ao/centro, uma força assombrosa.
Nele tudo ousa.
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mais ou menos incongruente (“Sou um homem, um poeta, uma máquina..,
um copo, uma pedra, um avião, ….uma carruagem de propulsão por hálito,…”),
alinhando ingredientes de “uma história de sentido ainda oculto”,
num crescendo rítmico, até se atingir, como centro/motor da hélice
autofiguradora, a imagem d’o homem-expedição: causa e efeito de um
retrato perdido, de um retrato desbordante e excentrado que não cabe
todo dentro do poema.
Sou um homem
um poeta
uma máquina de passar vidro colorido
um copo uma pedra
uma pedra configurada
um avião que sobe levando-te nos seus braços
que atravessam agora o último glaciar da terra

Vai morrer imensamente (ass)assinado.

(…)

(Herberto Helder, Lugar, 1962)

(…)
Eu sou, no sentido mais enérgico da palavra
uma carruagem de propulsão por hálito
os amigos que tive as mulheres que assombrei as ruas
por onde passei uma só vez
tudo isso vive em mim para uma história
de sentido ainda oculto
(…)

No poema de Helder, o assumir da obliquidade extrema, da assimetria, da lateralidade pressuporá a recusa da visão frontal e total,
a aceitação da imperfeição, do corte, da fratura, heterodoxamente
transpostos para uma dimensão plástica da escrita cuja morfologia
se reinventa por amálgama de palavras, por inserção de cesuras ou
barras de truncatura que desfiguram ritmos e semânticas. A impossibilidade da síntese, ou da visão unitária, traduz-se aqui, igualmente, na
impossibilidade da assinatura, na assinatura como assassínio (ao ideia
de crime, como a do fogo, presentes no poema, são aliás centrais na
poética herbertiana). O que nos recorda Cesariny e o seu escândalo
do nome («Como assim Mário como assim Cesariny como assim /
ó meu deus de Vasconcelos?», “a antonin artaud”, Pena Capital) que
nada diz desse centro incendiado, desse «nó / ou núcleo trágico» nomeado no poema de Helder que habitaria o retrato, por dentro. Esta
figura do centro reaparece, metaforicamente pressuposta, em “Autografia I” de Cesariny.
No livro Pena Capital, como escrevi antes (Ribeiro, 2008), o poeta
autografa-se seguindo um esquema aditivo de inventário surrealista

E para dizer-te tudo
dir-te-ei que aos meus vinte e cinco anos de existência
solar estou em franca ascensão para ti O Magnífico
na cama no espaço duma pedra em Lisboa-Os Sustos
e que o homem-expediçaõ de que não há notícias nos
jornais nem lágrimas à porta das famílias
sou eu meu bem sou eu partido de manhã encontrado
perdido entre lagos de incêndio e o teu retrato
grande!
(Mário Cesariny, Pena Capital, 1957)

O sujeito que aqui se procura no/pelo texto autorretratístico é
portanto, e também, um sujeito de escrita: um sujeito inevitavelmente
exposto ao momento ‘negativo’ de uma escrita dispersiva e ex-
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centrada, irredutível a qualquer fantasia mimética em torno do eu. A
nova consciência moderna sobre a instabilidade e a flexibilidade das
identidades verte-se, na autografia de Cesariny, numa lógica dinâmica,
numa lógica de mutação ou de metamorfose que, em termos plásticos,
se tem declinado com frequência por via das séries autorretratísticas
distendidas no tempo, ou relativamente síncronas mas pensadas
intersubjetiva e interrrelacionalmente – como tão inovadoramente
as pratica Mónica Ortuzar –, uma lógica que Herberto Helder já
formulara, nos anos 60, em jeito de parábola poética, num texto
inicialmente intitulado “O retrato em movimento” e que, ilustrando
o pressuposto, viria mais tarde a reintitular-se “Teoria das cores”:
Era uma vez um pintor que tinha um aquário e, dentro do aquário,
um peixe encarnado. Vivia o peixe tranquilamente acompanhado pela sua
cor encarnada, quando a certa altura começou a tornar-se negro a partir,
digamos, de dentro. Era um nó negro por detrás da cor vermelha e que,
insidioso, se desenvolvia para fora, alastrando-se e tomando conta de todo
o peixe. Por fora do aquário o pintor assistia surpreendido à chegada do
novo peixe.
32

O problema do artista era este: obrigado a interromper o quadro que
pintava e onde estava a aparecer o vermelho do seu peixe, não sabia agora
o que fazer da cor preta que o peixe lhe ensinava. Assim, os elementos do
problema constituíam-se na própria observação dos factos e punham-se
por uma ordem, a saber: 1.º - peixe, cor vermelha, pintor, em que a cor
vermelha era o nexo estabelecido entre o peixe e o quadro, através do
pintor; 2.º - peixe, cor preta, pintor, em que a cor preta formava a insídia
do real e abria um abismo na primitiva fidelidade do pintor.
Ao meditar acerca das razões por que o peixe mudara de cor
precisamente na hora em que o pintor assentava na sua fidelidade, ele
pensou que, lá de dentro do aquário, o peixe, realizando o seu número
de prestidigitação, pretendia fazer notar que existe apenas uma lei que
abrange tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Essa lei seria a
metamorfose. Compreendida a nova espécie de fidelidade, o artista pintou
na sua tela um peixe amarelo.
(Herberto Helder, in Poesia Experimental 1, 1964)

A irrupção da dissemelhança trazida pela cor preta do peixe na
breve história sobre o pintor e o aquário com que Herberto Helder

prefaciava, em 64, o primeiro número da revista Poesia Experimental,
reconhecendo na metamorfose um princípio poético-vital, dita o que
poderá ser porventura o novo regime retratístico da contemporaneidade: o retrato como forma ‘em devir’ menos absorvido na representação de uma imagem ilusoriamente una, do que na apreensão do
jogo de forças que torna potencialmente cada rosto, e cada corpo,
irreconhecível perante si próprio.
Na poesia portuguesa contemporânea, Luís Miguel Nava representa um dos casos mais emblemáticos de expressão poética de uma
corporalidade explodida e organicamente visceral, irredutível a uma
imagem estável e como tal identificável, muito próxima aliás do registo plástico de Francis Bacon, uma referência importante no próprio
ensaísmo do poeta.5 Os motivos recorrentes, em ambos os artistas,
do aquoso, do gorduroso, do flácido implicam a percepção da matéria
corporal ao nível do plasma, da lava orgânica: o corpo gravita algures, desalojado da sua própria memória, em coreografias desertas de
referências. À semelhança das pinceladas brutais dos retratos e autorretratos de Bacon, espessas manchas curvilíneas que se sobrepõem e
se entrechocam atiradas contra fundos irreferencialmente monocromáticos, a poesia de Luís Miguel Nava, com que termino esta breve
errância literária pelos domínios dos autorretrato verbal, assume a
deformação como confronto de forças, numa declinação própria do
mesmo princípio de metamorfose que Helder compreendera como
novo organon de toda a coisa criada ou criável. Escrevendo-se, significativamente, na terceira pessoa, o poema “Borrasca” coloca o eu
perante o impossível (auto)retrato:
Estalara-lhe de tal forma o eu que o próprio nome era uma ferida,
através da qual a carne supurava. Das perdidas manhãs de sol da
sua infância, de que lhe restavam agora escassos farrapos presos
às raízes, libertava-se por vezes um clarão, desesperado apelo em
direcção à realidade, rasgando-o dos olhos aos ouvidos.
Quem quer que lhe tivesse concebido os ossos, era então
visível o objectivo de os fazer florir. Deles brotaria a pele, o
(5) No volume Ensaios Reunidos (2004), editado pela Assírio&Alvim, veja-se neste sentido o texto de Luís
Miguel Nava “Francis Bacon, uma retrospectiva” (pp. 339-434).
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céu, a encenação da glória. Tudo isso mais não eram, entretanto,
do que imagens em apuros, imagens atacadas por memórias
em conflito com o presente, ou mesmo com o passado onde
pareciam radicar, e que, esbeiçando-se nos bordos, davam lugar
a que o esquecimento sobre elas actuasse como uma espécie de
ácido sulfúrico.
De cada vez que o invadia, a enxurrada da memória ascendia-lhe
assim a um tal nível da consciência que os seus próprios ossos,
deixando de ser pontos fixos e estáveis aos quais ele se pudesse
segurar, vinham, desmantelados, boiar à superfície das águas
borrascosas, de mistura com entranhas donde só a alma parecia
não se ter desalojado ainda, como que as inflando e conservando
à tona entre a gordura e o tumulto das lembranças
Miguel Nava, Vulcão, 1994 )
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Essas imagens em apuros de que fala o poema de Nava afirmam afinal a impossibilidade do (auto)retrato literário como resposta a uma
demanda de ‘essências’, tal como a formulou durante décadas toda
uma metafísica da autenticidade, muito embora a escrita autorretratística se constituir invariavelmente – e a de Nava não é exceção – em
função de um desejo de ‘centro’, de uma ‘alma’ não desalojável, capaz
de conciliar em si a tempestuosa experiência humana do tempo e
da(s) memória(s).
Nas múltiplas linguagens em que se tem declinado, dentro e fora
da literatura, o autorretrato contemporâneo, ao incorporar repetidamente registos de rasura, apagamento, ruína, cegueira que questionam
uma noção de identidade estabilizável em imagem (visual ou mental),
encaminha-se frequentemente para uma meditação sobre a diferença
e sobre o irreconhecimento, por aí se equacionando a hipótese da sua
condição alheia ao visível e porventura, no limite, arriscando os seus
mais básicos pressupostos, à própria representação.
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Auto-representação como ficção
Carlos Corais

36

O tema da auto-representação, no meu caso, teve origem num
sonho, em 1992, aquando da minha estadia nos EUA. Mais que
auto-retratos, são auto-representações ficcionadas, servindo-me
de diferentes técnicas de impressão. A diversidade de técnicas e
materiais relacionam-se com uma metodologia conceptual, na
medida em que a ideia determina o médium. O processo associado
às diferentes técnicas de impressão (gravura, litografia e xilogravura)
permite explorar diferentes opções formais (cor, padrão, textura) e
variados tipos de superfícies. Por outro lado, a impressão permite
um distanciamento em relação à minha própria imagem, uma vez
que implica uma série de passos para a sua criação, com um carácter
indirecto.
Perante um contexto produtivo onde encontrei muitos artistas
a trabalhar a auto-representação, um ambiente característico dos
anos 70 e 80, coloquei a hipótese de no meu simulacro estar outra
figura, outra representação que me substituísse iconicamente. Decidi
que a minha própria figura permitia uma relação de verosimilhança
existencial na qual me relacionava com os temas da morte, da viagem
e das minhas preocupações políticas.
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I am(use) myself
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I had a dream that / I got a call from / myself when I was / ascending,
telling / me to take care of his shadow,
1992-94, zincogravura a água-forte/papel Okawara, folha 43x31cm,
chapa 8,5x8,5 e 6x8,5 cm.

Pensado como um momentum mori e tendo em mente a imagem da
ressurreição de Cristo, a qual associo à minha adolescência, passada
na cidade de Braga nos anos 60, onde a influência da igreja era
avassaladora.
O estudo do eu conduz-nos, inevitavelmente, à questão da morte.
Desde o séc. XVI que se observa esta associação com o auto-retrato.

Sombras,
1992, gravura a água-tinta/papel BFK, folha 38x28,5, chapa 22,5x15 cm.

O tema da ausência/presença é uma marca primacial do retrato.
Remetendo a Plínio na sua História Natural, a sombra é a primeira
imagem delineada do retrato, associada ao desejo de conservar a
presença de um ser que vai partir.
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A Senseless Idea,
1993, linóleo e chapa litográfica/papel BFK, 56,5x65 cm.
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Wanted,
1993, litografia/papel BFK preto, folha 52x38 mancha 29x26,5 cm.

A identidade encoberta.

Um dia, ao despertar, percepciono um mundo feio, fedorento e
ruidoso.
Alusão aos três macacos sábios, com origem no Japão do séc.
XVII e ao provérbio - See no evil, hear no evil, speak no evil.
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Picking and Retouching,
1993, litografia/papel BFK, 15x19,5 cm/ cada.
Comentário ao modo artificial como as fronteiras dos estados são
delimitadas.
A atitude cirúrgica da figura é um comentário humorístico à
relação entre o sujeito e o sistema, o conflito entre o indivíduo e a
super-estrutura (o estado).
É uma litografia impressa a partir de 3 matrizes: 1. o retrato é
desenhado numa pedra litográfica a crayon; 2. a fotocópia do mapa
é transferida para uma chapa litográfica; 3. a mancha branca sobre o
plano da imagem.

Watching / vigia,
1994, litografia/seda natural, mancha 21,5x50 cm.
A contemplação interior enquanto estado de alerta.
“Perante os teus pensamentos e sentimentos, meu irmão, ergue-se
um poderoso mestre, um sábio desconhecido. O seu nome é o eu. Ele
habita no teu corpo. Ele é o teu corpo.” – F. Nietzsche, Assim Falava
Zaratrusta.
Auto-represento-me nu, com dois vigias que me guardam,
enquanto permaneço em estado de reflexão interior.
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Wandering / errante, nómada,
1994, xilogravura impressa manualmente/papel Okawara, 185x99 cm cada.

Sequência de 4 possíveis momentos ao longo de um dia: só,
sociabilizando, íntimo e em movimento. Representam a ideia do
nómada a partir da releitura de Jack Kerouac. Está presente a ideia de
vaguear e andar pelo mundo.
O formato e o tamanho da folha de papel introduz a ideia da
‘porta’, mais apropriada à ideia de passagem (trânsito), em vez da
‘janela’. O vazio do fundo procura reforçar a ideia de solidão,
experimentada quer como viajante quer como auto-retratista.

How is it between you and me (1 e 2),
1995-99, gravura em relevo, selo postal, carimbo e aguarela/papel BFK, 38x56,5 cm.

Dois exemplares de um conjunto de 20.
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E1 / Difusão
Natacha Antão

46

O Homem Transparente,
2000, impressão digital.

O corpo transparente é feito da paisagem. A impossibilidade da
tarefa de limpar a memória dos destroços da guerra.
É uma imagem desenvolvida perante o paradoxo da existência da
guerra, na Europa, após o cataclismo da Segunda Grande Guerra.
Relaciona-se com a Guerra da Bósnia que ocorreu entre 1992 e 1995,
alterando a ideia de paz, concórdia e tolerância europeia.

Ver, repetir, copiar, alterar, variar, acumular, ampliar, reflectir,
juntar, afastar… Uma forma é desenhada a caneta sobre papel.
Uma forma imaginada que lembra uma casa, um abrigo pequeno.
Esse abrigo é repetido, copiado, e alterado no processo, sempre,
insistentemente, até parar. À pequena casa juntam-se a outras, e
outras, quase iguais para, por acumulação, construir uma vila. Uma
aglomerado urbano ou rural que resulta desse processo orgânico
de juntar casas, quase casuisticamente, apenas pela necessidade de
desenhar mais uma casa, mais um abrigo. O trabalho de Ana Luísa
Rodrigues na série “recriações e variações” desperta duas ideias: por
um lado essa memória de um território habitado, provavelmente
resultado da sua familiaridade com estes processos, pela sua formação
como arquitecta; por outro a experiência de um exercício de desenhar
meditativo, sem pensar, apenas preenchendo, repetindo, acumulando,
talvez para estar concentrada a usufruir do prazer de criar.
O trabalho de Filipa Ferreira inscreve-se numa prática de desenho
de observação, especificamente no desenho de viagem, que tem
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sido recentemente alvo de grande interesse na ‘blogosfera’ mas
se assumiu à muito como prática basilar na formação dos artistas
ou arquitectos. A prática do desenho de viagem encontra eco na
formação de artistas e arquitectos, na sua necessidade de aprender
e testemunhar, como também de deixar como memória para os que
se seguirão, como deixaram os mestres que estes mesmos artistas e
arquitectos procuram estudar. Filipa Ferreira coloca-se activamente
dentro dos acontecimentos, a sua motivação para desenhar é resultado
desse desejo de conhecer, compreender e participar naquele lugar,
simultaneamente, do seu desejo de transformar esse mundo, que quer
conhecer, não apenas porque é arquitecta como também porque nos
oferece a sua forma de ver e olhar para o que nos rodeia.

Recriações e Variações
Ana Luísa Rodrigues

Estas duas arquitectas apresentaram o seu trabalho no Estúdio
UM, enriquecendo com a sua participação a mostra de desenho que
tem caracterizado o âmbito deste projecto.
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Em «Recriações e Variações» trata-se fragmentos de uma imagem que
se apropria e recria numa constante repetição, com variações recorrentes, na procura da constância que ecoa e da familiaridade que se
laça na expectativa de que a variação sobre um tema possa ser o motor de todo o processo artístico. Insiste-se, por isso, no reiterar de um
processo que usa o mesmo motivo, a mesma tensão compositiva, um
mesmo emaranhado de formas simultaneamente urbanas e provincianas, que se espalham num espaço suspenso, construído a partir da
sobreposição de massas acumuladas num diálogo de forças opostas,
legitimado por escadas que consolidam os percursos possíveis. Na
imagem que se repete sem nunca se repetir, procura-se variar sem
intenção outra que não seja experimentar através da reiteração dos
mesmos elementos compositivos, usando a linha activa, fluida, contínua, ponderada, demorada, assertiva, ainda que inesperada, acreditando que «art does not reproduce the visible; rather, it makes visible», como
escreveu Paul Klee.
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sem título. 2013. Desenho a tinta. 29x19 cm

sem título. 2013. Desenho a tinta. 39x29 cm
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sem título. 2013. Desenho a tinta. 39x29 cm

sem título. 2013. Desenho a tinta. 29x18 cm
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O próximo “hoje 28-fev.”
Filipa Ferreira

54

Oferece a possibilidade de revelar o motivo pelo qual desenho:
a partilha de um estado de experiência interior transformado em recordação.
A explicação das imagens deve ser feita a partir da construção
de uma realidade a três tempos: antes, durante e depois do desenho.
Primeiro é consequência de um impulso natural. Há que ser capaz de
compreender sem explicações, e com inocência se deixar impregnar
pela essência de algo particular. Durante o desenho, a experiência do
jogo, da diversão, do romance, leva à intimidade extrema, chegando a ser acompanhada por um estado de solidão desejada. Resulta
de um interesse pessoal. Depois, enquanto instrumento para fixar a
experiência da memória, o desenho combina realidade e imaginação
podendo alimentar uma ideia, expressar uma poesia, podendo por
fim questionar a origem da imagem.
‘Um próximo’ é o título possível para deter o olhar com a mesma
fixação nesses desenhos.
sem título. 2013. Desenho a tinta. 39x29 cm
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São Frutuoso ao Porto. 2014, 21x29,7 cm, esferográfica.

Santa Maria ao Porto. 2014, 21x29,7 cm, esferográfica.
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L'abside, L'Anfiteatro, L'Arco. 2012, 21x29,7 cm, esferográfica.

La Signoria e L'Arno. 2014, 21x29,7 cm, esferográfica.
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