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Depois do Espaço t, surge a Quase Galeria 

 

Espaço t, espaço de integração pela arte, numa perspetiva de inclusão total, sem tabus, 

estereótipos, preconceitos e tudo aquilo que segrega o valor humano. Valorizamos apenas 

a aceitação incondicional do outro. 

Numa perspetiva transversal da sociedade, dos ricos dos pobres, dos coxos aos 

esteticamente intitulados de belos, todos cabem no conceito. 

Num mundo cada vez mais desumanizado, solitário, onde todos são “colocados em 

gavetas”, verificamos que o homem apenas representa o papel que lhe é dado, e quase 

nunca mostra o seu verdadeiro interior. 

Com o Espaço t, aqueles que por ele passam ou passaram, crescem e entendem que o 

verdadeiro homem não é o do “gaveta” mas o do seu interior e entenderam também o que 

há na sua verdadeira essência, quer ela seja arte bruta, naïf ou apenas arte de comunicar, 

é por si só a linguagem das emoções, a linguagem da afirmação do maior valor humano. 

O pensar e o libertar esse pensamento crítico sobre uma forma estética. Esse produto 

produz uma interação entre o produtor do objeto artístico e o observador desse mesmo 

objeto; promovendo assim sinergias de identidade e afirmação melhorando dessa forma a 

auto estima e o auto conceito daqueles que interagem neste binómio e se multiplica de uma 

forma exponencial. 

Este é o Espaço t, 

E apesar de sempre termos vivido sem a preocupação de um espaço físico, pois sempre 

tivemos uma perspetiva dinâmica, e de elemento produtor de ruído social positivo, ruído 

esse que queremos que possa emergir para além das paredes de um espaço físico. 

Apesar de não priorizarmos esse mesmo espaço físico, pois ele é limitador e castrador foi 

para esta associação importante conseguirmos um espaço adaptado às necessidades reais 

e que fosse propriedade desta associação que um dia foi uma utopia. 

Com a ajuda do Estado, mecenas, e muitos amigos do Espaço t, ele acabou por 

naturalmente surgir. Com o surgir do espaço do Vilar, outros projetos surgiram tendo uma 

perspetiva de complementaridade e crescimento desse espaço, que apesar de real o 

queremos também liberto desse conjunto de paredes, fazendo do espaço apenas um ponto 

de partida para algo que começa nesse espaço e acaba onde a alma humana o quiser 

levar. 



 

3 

Surgiu assim a ideia de nesse lugar criarmos outro lugar, também ele figurativo embora 

real, chamado Quase Galeria. 

Uma galeria de arte contemporânea com um fim bem definido: apresentar arte 

contemporânea Portuguesa nesse espaço, dentro de outro espaço, onde cada exposição 

será uma fusão de espaços podendo mesmo emergir num só espaço. 

Com este conceito pretendemos criar uma nova visão do Espaço t, como local onde outros 

públicos, outros seres podem mostrar a sua arte, desta vez não terapêutica mas sim uma 

arte no sentido mais real do termo que forçosamente será também terapêutico, pois tudo o 

que produz bem estar ao individuo que o cria é terapêutico. 

Com o apoio das galerias: Graça Brandão, Carpe Diem – Arte e Pesquisa, Carlos Carvalho, 

Presença, Reflexus /Nuno Centeno, Modulo, 3 +1, Jorge Shirley, Alecrim 50, Ateliê Fidalga 

(São Paulo/BR), Progetti (Rio de Janeiro/BR), Ybakatu (Curitiba/BR), Mercedes Viegas (Rio 

de Janeiro/BR), Waterside (Londres/UK), Módulo, Vera Cortês (Contemporary Art Agency), 

Filomena Soares, Fernando Santos, Galeria Sete e com a Comissária e amiga Fátima 

Lambert, temos o projeto construído para que ele possa nascer de um espaço e valorizar 

novos conceitos estéticos contribuindo para a interação de novos públicos no espaço com 

os públicos já existentes promovendo assim, e mais uma vez a verdadeira inclusão social, 

sem lamechices, mas com sentimento, estética e cruzamentos sensoriais humanos entre 

todos. 

Queremos que com esta Quase Galeria o Espaço t abra as portas ainda mais para a cidade 

como ponto de partida para criar sinergias de conceitos, opiniões e interações entre 

humanos com o objetivo com que todos sonhamos – A Felicidade. 

 

Jorge Oliveira 

O Presidente do Espaço t 
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(Car le Maître est allé puiser des pleurs au Styx  
Avec ce seul objet dont le Néant s'honore). 

Stéphane Mallarmé, “Sonnet”. 
 
"Le monde nous dérobe à nous-mêmes, et la solitude nous y rend. 
Le monde n'est qu'une troupe de fugitifs d'eux-mêmes."  
Madame de Lambert (1647-1733). 

  

Em CAVERNAME a tradição milenar da navegação irrompe pela Quase 

Galeria adentro. Sob égide - e bons auspícios - de esquifes  (barcos lazer e competição a 

remo) que já navegaram no Rio Douro, um artista português e um artista brasileiro 

realizaram ao longo de meses, uma investigação que agora culmina na apresentação 

artística destes objetos de sentimento patrimonial. O projeto concebido por Maurício Adinolfi 

e Xai estende-se  ao Museu Nacional Soares dos Reis, no âmbito do Ciclo "Ações estéticas 

quase instantâneas". Assim se promovem  diálogos entre obras emblemáticas, 

selecionadas no Acervo do MNSR e estas criações atuais pensadas especificamente para 

estas intervenções. Os tempos fluem no Cavername que é um território afetuoso onde 

passado e futuro confluem, misturando-se na apropriação presente, aqui simbolizada por 

barcos e vestígios quietos a unir o RIO-OCEANO. 

A primeira apresentação do trabalho artístico de Maurício Adinolfi no Porto teve como 

fundamento a identificação de elementos visuais, de valor iconológico que traçavam a 

ponte entre a iconografia plasmada nos barcos moliceiros da Ria de Aveiro e os que melhor 

conhecia na Baía e em outras terras costeiras do Brasil. A pesquisa empreendida levou-o 

até ao Mestre Felisberto – um dos pouco construtores de barcos moliceiros que persistem – 

na Costa Nova, tendo assimilado as estórias, as técnicas e os procedimentos que 
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conduziram à representação de motivos geométricos compostos, de valor simbólico e 

etnográfico, registados em vários suportes e locais, quer em Aveiro, quer no Porto. 

Também desta sua primeira estadia de investigação-criação cabe assinalar o processo 

experienciado com Estudantes de Artes Visuais da ESE, donde resultou uma pintura de 

grande dimensão, uma espécie de síntese e proclamação das ideias absorvidas e 

ponderadas. Em 2017, quando de uma visita preparatória para a residência iniciada em 

2018, a sua pesquisa focada nas entranhas do mar, da praia e das embarcações articulou-

se com o trabalho de arte efémera desenvolvido pela artista Sofia Pidwell, originando a 

obra in situ intitulada GIDÀ que foi incorporada na Sala da Quase Galeria. Por ocasião 

dessa estadia no Porto, o artista teve oportunidade de conhecer novos protagonistas da 

sua pesquisa, desde construtores navais no Cais de Gaia, pescadores na linha de costa de 

Vila-Chã e Labruge, assim estendendo o seu reconhecimento da orla marítima e num 

diálogo entranhado com a apropriação do espaço envolvente, conduzido pela consciência 

do movimento na criação da obra, nota denotativa da artista Sofia Pidwell. Procederam à 

escolha de alguns elementos e materiais usados na pesca desta zona do Atlântico que 

foram parte integrante da instalação. Os objetos articularam-se num desenho tridimensional 

que evocava o movimento das marés e da faina piscatória. A memória mítico-simbólica 

dominou a assunção que a dupla de artistas deu a ver em GIDÀ.  

Pondere-se quanto à presença de Maurício Adinolfi no Porto, desde o início de 

setembro de 2018, o que lhe proporcionou um mergulho demorado nas redes da cidade e 

pelas terras de seu perímetro. Com António Fernando Silva acedeu a locais de proximidade 

onde a água se presenciava de modo diferente daquele que o artista brasileiro vinha 

enredando desde as suas primeiras pesquisas realizadas no Norte de Portugal, em 

outubro-novembro de 2014.  

A premência do tempo mítico e mitológico é partilhada entre Xai e Maurício Adinolfi, 

argonautas contemporâneos, guardiães de memórias lúcidas. A água – na sua intensidade 

ontológica – é um denominador comum pregnante. As praias de Santos ou da Bahía, onde 

o Oceano engoliu rios sem número para se impor, são o alter ego das praias fluviais do 

Douro e da barra para o mar da Foz. Águas tumultuosas e intensas, águas imparáveis, 

águas todavia estagnadas que a maré decide em Gramido, vizinho está o Areinho de 

Marques de Oliveira e Aurélia de Sousa, entre outros que o retiveram em pinturas – a ver-

se no Museu Nacional Soares dos Reis. Mas também o mar de Veloso Salgado…ou 

mesmo na lassidão marítima das orlas na perspetiva de António Carneiro… 
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Durante vários meses os dois artistas, Xai e Maurício, desenvolveram um processo 

de pesquisa que oscilou entre uma metodologia aplicada, com incursões quase diárias em 

trabalho de campo e a consulta de documentação de ordem vária, de modo a elucidar 

quanto à essência do seu projeto artístico: CAVERNAME. A ligação de Xai a embarcações 

é intrínseca. Desde muito jovem teve oportunidade de conviver com o rio, as margens e os 

barcos a remo. As correntes e as marés estão-lhe na alma que é iluminada pelas leituras 

poéticas e teóricas que se tonaram cúmplices da sua produção artística, entre a pintura e a 

tridimensionalidade, glosando com frequência a conceção de livros e cadernos de artistas, 

nomeadamente numa sustentação escultórica, para além de objetual. Com uma 

regularidade persistente, Xai perscruta o rio, os seus legados e roubos consoante as cheias 

ou as fugas do mar no rio. Assim soube desde sempre lidar com os despojos. Valorizando-

os e auscultando-lhes histórias verosímeis ou não. Por outro lado, o ato consciente de 

remar direciona-lhe a experiência em termos fenomenológicos, associando artes e ações 

performáticas. Os barcos, no que apenas alguns sabem constatar existências completas, 

acham-se no lodo da margem e aí repousam na condição de carcaças, elementos que 

poucas pessoas sabem admitir. Xai partilhou essa sua sabedoria fluvial com Maurício que 

mais frequentemente se centra no mar/oceano. 

Os barcos transportam pessoas, animais e coisas desde tempos imemoriais.  

Na Sala da Quase Galeria o protagonismo é outorgado a um Shell pertença do 

Acervo do Clube Naval Infante Dom Henrique (Gramido, Entre-os.Rios). O barco a remos 

foi içado e entrou pela janela da sala. As movimentações dos 2 artistas, com intuito de lhe 

achar o posicionamento áureo, pois foi localizado como se de retângulo de ouro se tratara, 

criaram uma coreografia que os visitantes não veem, apenas podem suspeitar: 
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 A ideia de movimentos coreografados é parte integrante dos rituais na prática do remo. No 

relativo à forma como as pessoas se relacionam com os barcos, em ações conjuntas como 

se fossem um coro grego ou um corpo de ballet (conjunto de bailarinos em uníssono). Os 

gestos apropriados são geridos por sons que garantem a eficácia da atuação/ação 

gregária. Quando da montagem da obra in situ, os dois artistas regimentaram 

possibilidades, optando por um alinhamento perfeito na diagonal, traçando um contorno 

preenchido pela madeira excelente, quase trazendo o cheiro do rio e do suor das 

memórias. O RIO é a palavra síntese, quer seja SFYX, quer seja algo mais leve na alma 

viva das gentes e lhes dê prazer.  

Torna-se nítido como a Memória individual conduz quer um, quer outro artista, sem 

atraiçoar a possibilidade das memórias coletivas serem acionadas – MNÉMOSINE. Ambos 

apreciam arquivos e lembram Aby Warburg, acredito eu. E materializam a Tábua da palavra 

e da imagem multiforme que BARCO carrega desde os tempos imemoriais. Mesmo que 

haja artistas-quase-Sísifos (ou Atlantes) em ação e pensamento… 

 
“Estamos à beira do rio é de noite passa um barco tem uma luz vermelha e uma branca. 

Pergunto-te diante deste barco que passa diz-me tens alguma oposição a mim. Tu dizes 

não. Ficamos em silêncio. Depois voltamos as costas ao rio. Caminhamos na direcção da 

gare marítima. Estavam ali contentores belíssimos. Então disseste que palavra tão ambígua 

usaste.” 

(Ana Hatherly, 463 Tisanas, Lisboa, Quimera, 2006, p. 63 
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Os barcos raramente possuem sombra quando navegam, ou pelo menos poucos são 

aqueles que as podem vislumbrar. Quando se guardam nos estaleiros ou nos armazéns, os 

barcos têm direito à maior iluminação solar, à escuridão e a luzes coadas. Conforme a 

incidência da luz natural ou artificial as sombras instituem novas assunções e poéticas. 

Nesse contexto, Xai e Maurício presentearam os barcos – quer na Quase Galeria, quer no 

Museu Nacional Soares dos Reis – com sombras postiças, materializadas de tato, sabor e 

cheiro. Cada uma das sombras incorpora caraterísticas complementares como todo. No 

MNSR a sombra é recortada na lona que protege a embarcação, plasmada no chão de 

madeira. Na Sala da Galeria, a sombra foi desenhada em volume com Sal.  

(Amo Platão mas não convoco o Mito da Caverna, onde sombras semeavam a falsidade, 

dilacerando o real em ilusão ou imaginário, supostamente…) 



 

9 

 
 

O SAL é uma matéria da TERRA e do MAR (a ÁGUA), donde não se ausentam nem a LUZ 

(o SOL) e a NOITE, nem tampouco o AR. As metáforas do Sal envolvem perfídias e 

bonanças. Desde a estátua de Sal – a esposa de Ló que é transformada por desobedecer à 

Lei, por exemplo - até à prontidão do sabor que aguça afetos. O sal é necessário para vida 

das comunidades. Encontram-se menções à simbologia do sal em textos de filósofos da 

Antiguidade da Grega, como no Banquete de Platão, também em Plutarco nomeadamente 

quanto avalia da necessidade de usar o sal para que os alimentos sejam toleráveis ao 

sabor. Chega mesmo a comparar o sal à esperança que torna a vida suportável, como 

relembra Christiane Perrichet-Thomas em “La symbolique du sel dans les textes 

anciens”(Mélanges Pierre Lévêque. Tome 7 :Anthropologie et société. Besançon : 

Université de Franche-Comté, 1993 in https://www.persee.fr/doc/ista_0000-

0000_1993_ant_491_1_1373). Também em Aristófanes, quando este imagina um mundo 

melhor, sinaliza o sal como elemento imprescindível. Por outro lado, a ideia de sombra é 

constitutiva, designadamente na própria história da pintura ocidental. É a sombra da própria 

origem mitológica da pintura, a sombra da eternidade e do retorno, a sombra como 

https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1993_ant_491_1_1373).
https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1993_ant_491_1_1373).
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Doppelganger, a que se associam todas as noções identitárias que os poetas e artistas, os 

filósofos admitiram e procriam.  

Nas sombras radicará a origem da pintura, segundo mitos e factualidades, uma 

espécie de metáfora que serviu e serve desígnios de auto-identificação e de auto-

referencialidade múltiplos. Para colmatar a ausência definitiva da pessoa amada (confronte-

se Plínio, o Velho na sua História Natural), traçava-se o seu contorno, fixando através do 

desenho a morfologia. Uma tal circunscrição do corpo que presentificava se esvai no 

desaparecimento de si, adquiriria preenchimento, assim ultrapassando a condição de 

silhueta.  

A sombra é, com frequência, mencionada como o que se opõe à luz, sendo imagem 

de coisas, seres irreais, fugitivos e/ou mutantes. Em algumas culturas, era proibido às 

crianças brincarem com as sombras, pois significaria falta de respeito pelo sagrado. O 

homem que vendesse sua alma ao diabo, perderia a sombra…pois deixava de se pertencer 

a si mesmo, porque deixava de existir como ser espiritual, ausente, perdida a sua alma. Por 

analogia, dir-se-ia que o barco que se perdesse no naufrágio, cessaria de ser nem sombra, 

nem reificação. 

Não existe matéria, nem carne se não houver sombra. Sombra e carne indissociam-

se no humano. A sombra é algo assim como uma segunda natureza dos seres. A sombra 

legitima a carne, dir-se-ia…com ironia e adequando-se ao ideário implícito nas imagens que 

se apresentam.  

A sombra pode voltar e reunir-se, fora dos tempos, numa grande sombra que é a definição 

agregada pelo tempo subjetivo, revestindo-se de complexas encenações com a natureza e 

a edificação da sociedade. Não tanto pensar que a sombra e a obscuridade sejam sinais de 

obsolescência como se depreende, numa certa perspetiva, na obra de Junichiro Tanizaki – 

Elogio da Sombra. Talvez mais pensar no que ele designa por “magia da 

sombra”…consubstanciada na densidade do sal que não murche as plantas, nem seque a 

boca do náufrago.  

Pense-se nos barcos, nas memórias culturais, nas emoções estéticas como frutificação e 

prazer. 
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Museu Nacional Soares dos Reis - AÇÕES ESTÉTICAS QUASE 
INSTANTÂNEAS – 19 junho 2019 

 

O CAVERNAME de MAURÍCIO ADINOLFI 

 

Curadoria de Ana Paula Machado 

Texto de Maria de Fátima Lambert 

   
 
Os diálogos instituídos pelas pinturas e objetos de MAURÍCIO ADINOLFI residem 

na interpelação estética às pinturas de DOMINGUEZ ALVAREZ e de FERNANDO 

LANHAS, no caso deste também considerando os seus Seixos intervencionados. 

Um dos denominadores comuns entre ambos os Artistas, cuja atividade se 

desenvolveu no Porto, consiste na prática das caminhadas estéticas, assim como na 

instauração lúcida de linguagens identitárias que ultrapassaram as épocas em que 

viveram. Nas primeiras décadas do século XX, em concreto nos anos 1920 e primeiros de 

1930, o pintor Alvarez, de ascendência Galega, percorria as ruas do Porto, embrenhando-

se nos arredores. As suas incursões devolviam-lhe visões iluminadas pela imaginação, 

pelo sonho e pelas referências pictóricas eivadas de tonalidades obscurecidas que nos 

lembra Zurbarán e a estilização de figuras [e representações de rostos] associável a El 

Greco. As afinidades eletivas abrem-nos caminhos. 

 

“Para Fernando Lanhas a pintura é, apenas e singelamente, mais uma 
ferramenta, é mais uma chave que utiliza com maior ou menor 
assiduidade, para penetrar no mais intimo segredo da vida e do 
universo.” (Fernando Guedes, Fernando Lanhas – os sete rostos, Lx, 
INCM, 1988, p.13) 
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Fernando Lanhas e [o homem dos] seus sete rostos, como o apelidou Fernando 

Guedes, nos finais dos anos 40 percorria a Serra de Valongo em passeio com a mulher. 

São emblemáticas as fotografias onde se observa o artista a intervir nas rochas com o 

respeito da pintura e desenho. Assim geria a memória dos tempos, gravando o seu 

presente na natureza travada/tratada como paisagem suscetível de reverberar.  

Maurício Adinolfi procura os eixos antropológicos do visível; dá a ver – Paul Éluard 

dixit - o que existe nas coisas mais diretas e vulgares, assim como impregna elaborações 

requintadas. Nas suas pinturas que concebeu especificamente para o Museu, vemos o 

seu entendimento dos princípios não apenas artísticos mas estéticos e antropológicos 

quer de Alvarez, quer de Fernando Lanhas. Respetivamente, a responsabilidade da 

identidade singular que se dobra sobre o mundo interior e o peso arquetípico e 

cosmogónico da humanidade. Todavia, uma e outra convicções intersecionam-se…talvez. 

“Afin échapper à la mort, l’homme invente des sytèmes de vie où tous 

travailleraient et où il n’y aurait pas un seul paresseux. (…)  

Mais en fait, l’homme représente une petite copie de la cnstruction de 

l’univers.” (Malevicth, La paresse vérité effective de l’homme, Paris, Allia, 

2010, p.13/ p.27) 

A exatidão das formas sustenta os grandes sentimentos do mundo. Aquilo que seja 

transcendente segura-se na simplicidade que rareia na maioria das convicções. Trata-se 

de estabelecer um vocabulário visual atravessado pela distância e especificidades 

culturais de vários povos que se reúnem na amálgama de tempos presentes.  

As linhas, as cores, os traçados mentais ampliam as consequências do que pareceria 

apenas caso de um, pessoalidade intransponível. Malevitch e a revisitação suprematista 

conversa com o concretismo brasileiro ou com a abstração geométrica portuguesa.  

As reverberações desenvolvem-se, consoante os pressupostos diferenciados e 

inventam-se sem cessar, comprovando que nenhuma identidade autoral esgotou a 

capacidade de pensar – mesmo quando alguém acredita que seria quase impossível fazê-

lo. As lições da história da pintura evocam-se, redescoberta a ancestralidade inata, 

intuitiva ou rebuscada em saberes eruditos. A síntese dos tempos históricos na pintura 

persegue os artistas de qualquer era, tornando-os únicos. Talvez aqui a lição de Lanhas 

adquira um dimensionamento único, lúcida antevisão a contrariar a desagregação do 

humano. As motivações estão adormecidas e basta um olhar apressado para que o 

reconhecimento ocorra. Pode estar no traçado mais singelo, no preenchimento colorido 
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inconformado ou na hesitação de uma morfologia a quase fechar-se. A interferência não é 

admitida por muitos que a entendem como um dissolvente artístico. Todavia, é na 

contraposição, na interposição que as grandes almas se reencontram, assim paulatinas 

pelas salas de museus inesperados. 

 

    
 
Ficha Técnica 
 

- Pintura 

Y-04. Óleo sobre algodão cru e linho. 2018/19 
Xz-02. Óleo sobre algodão cru e linho. 2018/19  
Zy-02. Óleo sobre linho. 2018/19 
- Conjunto de peças em alumínio e tinta a óleo, dimensões variadas. 
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O CAVERNAME de XAI e de MAURÍCIO ADINOLFI – Mnemósine e Sísifo 

 

“L’imagination c’est le pétrissage du souvenr.” James Joyce 

 

  

Na realidade não sei se será assim tão importante ter a certeza de que as três 

partes dos mastros efetivamente procedem da Galera Amélia que integraria a frota de D. 

Pedro IV (Pedro I do Brasil) quando do desembarque no Mindelo. As peças incorporadas 

no Acervo do Museu Nacional Soares dos Reis possuem em si carga estética suficiente 

para nos levaram a acreditar em mitos e lendas além (ou aquém, pensariam alguns) da 

História.  

Impositivos, hirtos e sobreviventes, os mastros são quase totémicos. Reificam e 

surpreendem quem se adentra na SALA DOS BIOMBOS NAMBAN, alcançando uma 

conversa além-tempo e dentro do Museu. Pois os belíssimos painéis sugestionam 

qualquer pessoa, mais ainda quando reverberam nas palavras com que Sophia de Mello-

Breyner Andresen os cantou: 

Os biombos Namban contam 
A história alegre das navegações 

Pasmo de povos de repente 
Frente a frente 

 
Alvoroço de quem vê 
O tão longe tão de pé 

 
Laca e leque 

Kimono camélia 
Perfeição esmero 

E o sabor de tempero 
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Cerimónias mesuras 

Nipónicas finuras 
Malícia perante 

Narigudas figuras 
Inchados calções 

 
Enquanto no alto 
Das mastreações 

Fazem pinos dão saltos 
Os ágeis acrobatas 

das navegações 
 

Dançam de alegria 
Porque o mundo encontrado 

É muito mais belo 
Do que o imaginado 

 
No Japão, os biombos da Escola de Kano, do Período Momoyama/c. 1600 – 1610, 

de autor anónimo, entendiam-se numa função ritual e, simultaneamente, como documento 

que representava ambas culturas. Os europeus e os japoneses assumiam aceções 

efabuladas; eram seres capazes de façanhas quotidianas, sendo partícipes de uma 

cumplicidade quase poética. 

As figuras usufruem da luz do presente, após séculos de escuridão sublime, onde as 

ramagens, os tecidos de seda e as caravelas dinamizavam seus sonhos, ficções ou 

realidades. Estranhamente alongam-se, esticam-se, destacando-se de uma rede onde as 

culturas e os tempos se cruzam, no respeito humano pela verdade e beleza. As figuras 

pintadas humanizam-nos e as Musas não admitem o esquecimento: “As Musas podem 

lembrar, quer dizer, podem cantar a verdade gravada na memória.” (Alberto Manguel, 

L’Ilíade et l’ Odissée, Paris, Bayard, 2007, p.143) 
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Em 2016, quando da intervenção Color et Splendor, de Francisco Laranjo nesta 

Sala, imaginei um diálogo entre os biombos Namban, recuperando aqui um excerto:  

“Biombo Namban da esquerda: Ele [Pousão] vive numa ala exclusiva, aqui no Museu. 

Já fomos visitá-lo, ao Henrique, que foi nascido em Vila Viçosa. Seguimos-lhe o rasto no 

escuro, ouvia-se-lhe o som da tosse; olhámo-lo no esplendor de pequenas telas 

protegidas da humidade. 

Biombo Namban da direita: Apreciei, muito em especial, as suas Flores [óleo sobre tela, 

1877]. Vislumbrei entre elas uma camélia a desfalecer.  

Biombo Namban da esquerda: Muitos nos pintaram a alma de camélias, estes 

portugueses. Haveis visitado as Rosas do Japão aqui mesmo e neste ano de ainda?” 

 

Em 2018, quando da intervenção Estendal, de José Luís Seara, também para a 

Sala dos Biombos, pensei: 

“Pois sabe-se que as figuras ficam cansadas de viver no tempo suspenso. Então decidem 

nele se pendurar, ondulando nas margens invisíveis da paisagem mítica e longínqua do 

pensamento. Algumas figuras dos BIOMBOS NAMBAN ergueram-se, atravessaram as 

vitrinas e levitam, quase espectrais, fixadas na pintura translúcida...” 

 

Uns e outros eram estrangeiros, sendo a correspondente palavra 

japonesa (gaijin) um termo que encerra em si mesma a noção de 

“intruso”. Curiosamente, os povos asiáticos eram descritos pelos 

japoneses em termos da sua origem e nacionalidade, não em função de 

serem estranhos. Gaijin, termo utilizado pela primeira vez no século XVI, 

surgiu sobretudo associado ao ocidental, conhecido como Ijin, pessoa 

estranha. No entanto, os portugueses foram rotulados à semelhança dos 

indianos (porque era dessas paragens que vinham), tendo-se aplicado 

aos holandeses uma denominação que os aproxima mais do conceito de 

estranheza que gaijin pressupõe. 

(Alexandra Curvelo, Nuvens Douradas e Paisagens Habitadas - A Arte 

Namban e a sua circulação entre a Ásia e a América: Japão, China e 

Nova-ESpanha (c. 1550 – c. 1700), Lx, FCHS- UNL, 2007, p. vi-vii) 
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Os Portugueses têm uma tendência para não serem reconhecidos como estranhos 

totais em terras longínquas. Há povos assim. Entre Japão, Brasil e Portugal gerou-se um 

novo triângulo agora, fruto do trabalho cúmplice e rigoroso, pensado por Xai e Maurício 

Adinolfi. 

Em 2019, no contexto de CAVERNAME, combinam-se elementos diversos que 

estão presentes na Sala e no Museu, que subjazem na história da Cidade: os barcos, as 

viagens – suas pequenas e grandes tragédias, as culturas alheias que seduzem e 

assustam, a sobreposicionalidade de tempos, espaços intersecionados, e também as 

pessoas que se perpetuam, embora não mas sendo – a mesmidade diferida e a alteridade 

que enriquecem.  

  

Os mastros das embarcações, assinalados pelos japoneses, correspondem a uma história 

marítima eivada pela paisagem cultural que é sobremaneira adulterada porque verdadeira 

e real – relembrando Manoel de Barros: “Tudo o que não invento, é falso”. 

Pois acredite-se que no alto dos mastros maciços da embarcação de D. Pedro os 

marinheiros se afoitavam a subir aos mastros, talvez curiosos em vislumbrar a costa além 

das barreiras de nevoeiro ou seduzidos pela adrenalina da luta qua se avizinhava. Não 

faziam os malabarismos das figuras representadas nos Biombos Namban, como as 

assinalou Sophia. Outras habilidades lhes coube ao desembarcar no Mindelo, celebrados 

na Praia da Memória [Mnemosine]. Nas mitologias gregas há sempre estrangeiros de 

proximidade. 
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A pintura tridimensionalizou-se, envelheceu embora mais antiga que D. Pedro…mas 

enfim…plasmada na madeira resistente e escultórica sem deliberação de causa. Como 

não fosse suficiente, restos da carcaça de um barco naufragado no Rio Douro, para os 

lados de Gramido, assinalam os lados da sala, como que soldados de guarda, vigiando os 

movimentos das figuras e dos visitantes.  

 
As navegações, os mastros, os vestígios, todos venceram o rio negro Styx que as 

lendas e as narrativas da mitologia grega glosaram. O Rio Douro engoliu vidas sem ter um 

Caronte residente. Mas teve o Duque da Ribeira que salvou vidas por um fio [de ariadne]. 

Assim, apresenta-se a pièce de resistence, um shell de quatro, apoiado em cavaletes 

negros, para que os remadores japoneses – talvez comandados por D. Pedro e o Duque 

da Ribeira - possam libertar-se na noite do Museu e experimentar a vida do sonho. A 

madeira e as peças de metal, que unificam o desenho elegante, cuidado do barco a 

remos, contrastam com os despojos da carcaça, lembrando as idades da vida e da 

humanidade. 

O barco de competição a remos entrou pelo Museu, contra todas as expetativas e 

celebrando a pluralidade da vida. Deu corpo a inúmeras pinturas onde as embarcações 

subsistem desde os naturalistas e mesmo antes. Nunca a história subsumida às águas foi 

tão nitidamente celebrada no Museu. 

Impossível não convocar os filósofos pré-socráticos que plasmavam nos 4 

elementos a causa e origem do Kosmos, na sequência das referências consecutivas que 

Homero lhes atribuiu, são invocação antiga a transcender a cronologia, estendendo-se 
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além do plausível. E o rio que engole, o Styx onde se redime, celebrando as suas vítimas 

na fruição da beleza dos povos antigos e suas culturas entre o Mediterrâneo, o Atlântico e 

o Índico: “Que parte do Universo designa a água do Sfyx?” (Jean Bollack, “Styx et 

serments”, Revue des Études Grecques, 1958,  p. 18) Sfyx seria a própria água ou as 

rochas como se lê em textos da Grécia arcaica: água e terra. O esquife que desliza, 

impulsionado pela força dos remadores, como se lembra o castigo evocado, por exemplo 

na figura de Jean Vallejan, nos Les Misérables de Victor Hugo. Pois as galeras eram as 

galés, barcos onde os condenados purgavam as penas, herdeiros dos malditos da 

mitologia. Queira-se antes a pulsátil convocação de figuras e objetos arcaicos mas algo 

mais felizes, redimidos pela Arte que é índice de redenção…talvez relembrando 

Schopenhauer… 

E, ao evocar a condição dos condenados e apelidar o projeto artístico de 

CAVERNAME, inevitavelmente se pensam as cavernas de Platão (apesar de qualquer ex-

estudante de Filosofia revirar os olhos). Há que clamar pela clemência dos deuses 

descrentes no poder da imaginação e inconclusos – pois não tomaram consciência do 

poder das ilusões…Acreditar que os deuses não estarão loucos, como quiseram Astérix e 

Obélix e se pode regimentar o mundo pela ilusão remissora do factual que nos aflige. Daí 

as cavernas – peças tridimensionais, resgatadas do lodo em dia de maré vaza – 

adornarem à Sala dos Biombos Namban, adjacentes aos 3 Mastros da Galera da Frota de 

Dom Pedro IV e I (do Brasil). As metáforas e as alegorias perseguem-nos em qualquer 

lugar, imprevisivelmente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.persee.fr/collection/reg
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Maurício Adinolfi - 1978 - Santos/São Paulo/Brasil  

 

Graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp/Brasil. Doutorando em 

Artes Visuais no I.A. Unesp/bolsista Capes com a tese Estruturas: Entre Madeira e Mar realizado 

em intercâmbio com a Escola Superior de Educação/Instituto Politécnico do Porto, Portugal.  

 

Seus estudos se desenvolvem através da investigação de questões estruturais, expandindo-se 

para o espaço em consequência da experiência com a construção naval e as comunidades 

litorâneas em várias partes do Brasil, Portugal e França, tornando a madeira, a pintura e a relação 

com outros profissionais o mote e fundamento dos projetos. Estes são caracterizados pelo vínculo 

com o rio, o mar e as situações críticas decorrente das transformações sociais e exploração 

regional.  

Em 2019 participará da Bienal Internacional de Gaia, Portugal e Exposição no Museu Nacional 

Soares dos Reis - Porto, Portugal.  

Em 2018 Participou da exposição coletiva “Amazônia - Os novo viajantes”, curadoria de Cauê 

Alves e Lúcia Lohman. MUBE - SP. e da residência artística Kaaysá art residency em 

Boiçucabga/SP.  

Em 2017 participou do 66º Salão Paranaense - Museu de Arte Contemporânea, Curitiba/PR. Da 

exposição coletiva “A Invenção da Praia”, curadoria Paula Alzugaray, Antigo Cassino da Urca, 

Instituto Europeo de Design, Rio de Janeiro/RJ. Realizou exposição na Quase Galeria com 

curadoria de Maria de Fátima Lambert no Porto/PT; em outubro e novembro desenvolveu 

residência no Instituto Sacatar na Bahia/Brasil. 

Desde 2016 realiza pesquisa como artista convidado do Projeto Arte Cidade/Linha Metálica, 

curadoria de Nelson Brissac, realizado entre Brasil e Alemanha. 

 

Realizou em 2016 a instalação Adamastor no Programa de Exposições - Centro Cultural São 

Paulo;o Projeto Calado do Cais Proac/16 na praia de Santos/SP; Participou do 20º Cultura Inglesa 

Festival - Britsh Concioul e da exposição coletiva “Provocar Urbanos” - parceria com Érica Ferrari, 

Sesc Vila Mariana, São Paulo/SP. 

Ganhou o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea 2014 e foi contemplado no Proac 2014 - Projeto 

de Livro de Artista. 

Realizou a residência “Insurgências” na cidade de Aveiro e na Escola Superior de 

Educação/Instituto Politécnico do Porto, em Portugal. Desenvolveu em 2013 as Intervenções 

“Couper Bleu”, pintura de barcos no Festival Les Nuits dés Cités em La Ciotat, França; e BarcoЯ - 

estética tocantina” com a pintura de 30 barcos em Marabá/PA/Brasil. 

Em 2009, desenvolveu o projeto de Arte Pública: “Cores no Dique” em Santos – SP, trabalhando 

uma intervenção pictórica em 53 casas do dique da Vila Gilda, Prêmio Interações Estéticas - 

Residências Artísticas pelo Ministério da Cultura do Brasil. Desenvolveu o projeto cromático da 

reurbanização do Bairro Cantinho do Céu, às margens da represa Billings na cidade de São Paulo, 

pintando mais de 2km de muros, a convite do escritório Boldarini Arquitetura e Urbanismo 

apresentados nas Bienais de arquitetura de Veneza e Roterdan. 

 

Participou da Art Lima, Perú, Pinta London Art Fair, e da SP-Arte com a Galeria Pilar. 
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[Xai] António Fernando Silva 

n. 1962 Valbom - Gondomar 

 

Curso de Artes Plásticas - Pintura, Escola Superior de Belas Artes do Porto 

Mestrado em História da Arte em Portugal [Escultura Contemporânea] na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. 

Frequenta o Curso de Doutoramento em Arte Contemporânea Colégio das Artes da Universidade 

de Coimbra 

 

Professor Adjunto da Unidade Técnico Científica de Artes Visuais da Escola Superior de Educação 

do Instituto Politécnico do Porto 

 

Exposições Individuais: 

Pensado Através dos Meus Olhos - Galeria Trindade, Porto, 2007 e Livraria Fonte das Letras, 

Montemor-o-Novo, 2007 

Inelutável Modalidade do Visível - Livraria Index, Porto, 2006 

motes + glosas + epígrafes - Galeria 153, Porto, 2006 

Still - Galeria Símbolo, Porto, 2004 

 

Exposições Coletivas: 

Arte em Segredo, Galeria dos Leões, Reitoria da Universidade do Porto, Maio, 2013 

Cinco Séculos de Desenho na FBAUP, núcleo de desenhos contemporâneos, séc. XX e XXI. 

Museu Soares dos Reis, Março 2012. 

Elipse da Duração 50/IPP/25, Comemoração dos 25 anos do Instituto Politécnico do Porto, 

Palacete Pinto Leite – Porto Fevereiro – Março, 2011 
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