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Resumo
Esta investigação aborda a interligação entre vazio e sublime e de que forma esta é
explorada por diversos artistas. Para tal, apresento no primeiro capítulo um contexto
teórico relativo ao conceito vazio – a sua evolução e diversas abordagens, quer ocidentais
como orientais.
De seguida, no segundo capítulo, é esclarecido o conceito sublime – a sua origem, evolução
e abordagem plástica. Ainda neste capítulo é apresentada e analisada a interpretação destes
conceitos por parte de um grupo de artistas selecionados.
Por fim, podemos conhecer a interpretação plástica da autora, deste mesmo tema.
A pratica artística da autora divide-se em diversas fases, que espelham a evolução desta
investigação.
Conclui-se que existem diversas abordagens plásticas a estes conceitos, e que apesar de
serem tão diferentes existem vários pontos em comum, como a linguagem abstratata; uma
paleta de cores muito reduzida, resultando, muitas vezes no monocromo; o grande
formato; e a necessidade de um observador atento. Este último relaciona-se com a
experiência sublime, e a ligação entre vazio e sublime, um vazio que é sublime, um vazio
que possibilita uma experiência sublime.
Palavras-chave: vazio, sublime, Arte Contemporânea, prática artística, artes
plásticas.
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Abstract
This research addresses the interconnection between empty and sublime and how it is
approached by various artists. To this end, we present the first chapter a theoretical
framework for the void concept - its evolution and various approaches, both Western and
Eastern.
Then, in the second chapter, it is clearified the sublime concept - their origin, evolution and
plastic approach. Also in this chapter is presented and analyzed the interpretation of these
concepts by a group of selected artists.
Finally, we get to know the plastic interpretation of the author of the theme.
The artistic practice of the author is divided into several stages, which reflect the evolution
of this research.
It is concluded that there are several plastic approaches to these concepts, which despite
being so different, have many points in common, such as abstract language; a very limited
color palette, resulting often in monochrome; large format; and the need for a careful
observer. The latter relates to the sublime experience, and the connection between void
and sublime, a void that is sublime, a void that provides a sublime experience.
Keywords: void, sublime, Contemporary Art, art practice, plastic art.
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Introdução
Esta investigação aborda múltiplos problemas que, à primeira vista parecem não possuir
uma ligação entre eles, mas fazem parte de um todo. Em primeiro lugar, pretendo mostrar
que é possível compreender um pequeno sector no campus artístico, através da noção
“vazio sublime”. Para tal, defini um conjunto de obras, de vários artistas, nomeadamente
Ad Reinhardt, Martin, Klein, Turrel, Irwin, Rothko, Kapoor e Calhau que defendo serem
exemplos deste vazio sublime, e que ajudam a esclarecer este conceito e a sua evolução.
Ambos os conceitos – vazio e sublime – são conceitos emblemáticos e não podem ser
definidos de forma direta, estável ou simplificada. Portanto, compreendo ser necessário
clarificar cada um deles, primeiro individualmente, para posteriormente definir este vazio
sublime.
À primeira vista, pode depreender-se que existem vários tipos de vazio – nada, espaço
vazio ou esvaziado, conteúdo ausente, como potenciador da criação, existencial,
transcendental, espiritual, entre outros – o que é abordado nesta investigação é um vazio
sublime que, de alguma forma, através de uma estética do vazio, provoca uma experiência
sublime. Depois de clarificada esta noção, pode compreender-se o fio condutor das obras
escolhidas e, ao mesmo tempo, aprofundar, através delas, a noção de vazio sublime.
Por último, o projeto prático pretende dar continuidade à clarificação desta noção,
apresentando a minha interpretação plástica deste conceito; não é apenas uma aplicação
do conceito, mas uma investigação plástica, recorrendo à experimentação de várias
possibilidades de leitura deste conceito. Por esta razão, o projeto prático apresenta
diferentes, técnicas, materiais e formatos.
Contudo, como foi feita a escolha deste tema? Tudo começou com um interesse pessoal
em compreender por que vários artistas, de várias épocas e geograficamente distantes,
representavam ou apresentavam o vazio nas suas obras. Mas, ainda antes deste interesse,
penso que é importante referir a minha inclinação para a abstração, tanto na minha obra,
como na de outros artistas. São sempre as obras abstratas que captam a minha atenção,
são as que me suscitam questões e dão “asas” à minha imaginação, isto é, quando vejo uma
obra abstrata primeiro pergunto-me “Porquê?”, “Porquê aquelas, cores, aquelas formas,
aquele enquadramento?” E depois imagino, invento as respostas, dou continuidade à obra,
como se de uma história ou filme se tratasse. Experimento a obra, faço dela minha. Neste
sentido, todas as obras analisadas são abstratas.
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No início comecei por analisar obras que representavam o vazio como uma ausência espaços vazios, telas em branco – de seguida compreendi que noutras culturas, orientais,
como, por exemplo, no Hinduísmo, Budismo e Taoísmo, o vazio era entendido de forma
muito diferente, muitas vezes visto como um todo, cheio, algo positivo e, por vezes, como
um objetivo a alcançar. Foi este o vazio que me despertou ainda mais curiosidade e que me
levou a investigar se alguns artistas ocidentais tinham conhecimento desta noção de vazio,
ou se, de alguma forma, tinham sido influenciados por esta perspetiva e, por último, se
transmitiam/representavam esta noção de vazio oriental. A resposta foi claramente
afirmativa. Das culturas onde analisei o conceito de vazio, a que mais diretamente
influenciou o ocidente foi o Budismo.
O seu fundador empreendeu uma conhecida busca de respostas para as suas perguntas
existenciais (cerca de 500 anos a.C.), entrando num estado meditativo profundo e quando
acordou a sua mente estava clara, percebeu a interdependência de todas as coisas e aquilo
que apelidou de quatro nobres verdades: sofrimento, compreender a natureza sofrida da
vida e a sua inevitabilidade; causa, o apego é a origem do sofrimento, o desejo acompanhado
pela cobiça e pelo prazer; extinção, a eliminação dos apegos – nirvana; caminho, cultivo das
atitudes e comportamentos corretos consistentes com a inter-relação de todos os seres.
O objetivo do Budismo era a libertação da mente, cessação do sofrimento – alcançar o
nirvana. Os ensinamentos do Buda eram transmitidos oralmente, apenas 250 anos após a
sua morte é que começaram a ser escritos. Tendo sido traduzidos para línguas europeias,
apenas, após quase dois milénios. Para o Cristianismo europeu o Budismo era visto como
paganismo ou idolatria, os seus seguidores deveriam ser convertidos. Esta situação apenas
começou a mudar no séc. XVIII, com o desenvolvimento do racionalismo. Os princípios do
racionalismo, desenvolvidos por René Descartes, na segunda metade do séc. XVII,
tornaram-se no novo paradigma, criando um clima de questionamento e tolerância onde
alternativas religiosas e filosóficas poderiam ser estudadas. O termo “Budismo” aparece
apenas escrito na língua inglesa no séc. XIX, mas emerge deste contexto, a par com o
enfraquecimento da religião Cristã. Até ao séc. XX muitos textos budistas foram
traduzidos, mas muitos foram mal interpretados, principalmente o conceito de vazio, que
era traduzido como nada, nirvana, aniquilação, todavia, significava a libertação do ciclo de
renascimento e no Budismo tardio significava o desprendimento do desejo e das ilusões.
Outro factor que ajudou a disseminação do Budismo no ocidente aconteceu no séc. XIX
com a imigração em massa, maioritariamente de chineses, para a América devido à “Corrida
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do Ouro”. Mas, o período mais relevante, para esta investigação, no campo artístico só
veio a acontecer quase um século depois, com a 2ª Guerra Mundial. A desilusão no
racionalismo tornou-se um campo fértil para novos modos de pensar. O mesmo
racionalismo que tinha aberto a porta ao Budismo na Europa, agora permite que muitos
aprofundem adotem esta filosofia de vida na América.
Mais recentemente, o desencanto com o materialismo ocidental tem alimentado a ideia do
oriente ser um reino ideal de espiritualidade em união com a natureza, sendo o Budismo
visto como um escape, devido ao seu foco na interdependência de todos os seres e a sua
promessa de libertação do sofrimento.
Não é objetivo deste trabalho analisar obras de artistas budistas, mas sim obras de artistas
que foram, de forma mais ou menos explícita, expostos/influenciados a esta filosofia, ou por
uma noção positiva de vazio, e que também demonstram interesse na experiência sublime.
De certa forma, a evolução do conceito sublime tem uma trajetória similar ao do vazio,
sofre dos mesmos revês e impulsos. Durante a Idade Média, ambos os conceitos foram
pouco abordados no ocidente, e a razão relaciona-se com o forte enraizamento do
cristianismo na Europa. O conceito sublime “nasceu” pela mão de Longino (séc. I a III), este
acreditava que o discurso sublime poderia arrebatar uma audiência e persuadi-la de uma
ideia, este efeito poderia ser atingido através de pensamentos nobres e emoções fortes.
Os pensamentos nobres, honestidade, veracidade e retidão serão o segundo ponto em
comum com o vazio, isto é, com a conceção de vazio oriental (quarta nobre verdade).
No final do séc. XVII, o ensaio de Longino é traduzido, para francês, por Boileau. Nesta
época, o domínio da tríade Verdade-Bom-Belo nas artes começa a ser posto em causa: foi
abalada a crença renascentista no belo, tendo esta crise extendido-se durante todo o
período romântico. Neste período, o sublime começa a ser associado à pintura de paisagem
dos artistas românticos, como G. D. Friedrich e J. W. Turner, que viam na paisagem a
possibilidade de representarem o transcendental, o enigmático, a inquietante perceção do
tempo e a sua passagem. Surgem as primeiras teorias modernas da cor, reduziu-se a
importância do papel da imitação e a atenção dirigia-se ao espetador, à sua patologia,
estuda-se a relação entre os estímulos e as emoções por eles desencadeadas, há uma
exigência por imediatez e intensidade, fenómenos como o prazer que advém da
contemplação de aparições asquerosas, do feio e de seres monstruosos passam a ser
debatidas. É uma mudança de paradigma do racionalismo para a emotividade.
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A meio do séc. XVIII surge E. Burke que se torna num dos teóricos chave do sublime, para
quem, o sublime não pode ser conceitualizado, pois trata-se do inominável, a manifestação
do ilimitado; trata-se da dor e do perigo ligado à preservação do indivíduo. Burke, refletindo
sobre a ligação do sublime com a ausência, considera ainda que todas as privações em geral
são grandiosas – vazio, trevas, solidão e silêncio. Estamos perante outro ponto de contacto
com o vazio. Burke refere igualmente ser necessário um envolvimento da parte do
espetador. Tanto o vazio, como o sublime podem ser experienciados, se bem que em graus
diferentes, por exemplo, para os Taoistas o processo da pintura, quando estava diretamente
ligado a uma correta respiração, poderia levar a um aumento do chi e direciona-nos
diretamente ao vazio. Claramente, estas obras apenas estavam ao alcance do próprio artista
e de uma pequena audiência elucidada destes princípios taoistas. A experiência do sublime,
no período romântico, estava diretamente ligada à natureza indomável, desta forma, ao
alcance de uma audiência maior.
Os colegas alemães de Burke apresentam o sublime como uma categoria que tende a ser
tratada com uma manifestação do infinito, uma entidade superior, divina, também o vazio
é visto assim no oriente. Se o sublime de Burke pode ser considerado sensual, o de M.
Mendelssohn será espiritualista. Esta última, definição, está mais de acordo com a definição
de vazio oriental, pois no oriente este aparece ligado ao espiritual e à religião. Para
Mendelssohn, o sublime é um sentimento de natureza mista que nasce da apreensão de
objetos cuja grandeza não pode ser compreendida de uma só vez pelos sentidos,
provocando uma inadequação entre a nossa capacidade de perceção, quer em termos
sensíveis, quer do ponto de vista intelectual. O seu conceito de sublime deve mais à
passagem do sistema religião/teologia, decadente, para o ascendente sistema arte/estética.
No entanto, também se aproximou do conceito burkeano de sublime, no que diz respeito
às emoções, defendendo que a obra de arte deveria gerar um abalo no seu recetor.
Para ambos, Burke e Mendelssohn, a ausência é fonte do sublime, mas como um desvio à
norma e como algo que nos leva para fora de nós mesmos, algo para o qual não temos
palavras.
O sublime kantiano e de outros autores alemães está na base da moderna teoria do sublime
de Lyotard. Kant substitui a natureza de Burke pelo Homem, como fonte de sublimidade,
isto é, enquanto Burke acredita que são as propriedades inerentes a um objeto externo,
que são capazes de incitar terror ou prazer; Kant defende que a disposição subjetiva de um
sujeito ou a sua capacidade de sentir é que determinam o prazer ou o desprazer. Kant
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deixa ainda em aberto a possibilidade da arte ser sublime, no sentido em que esta pode
incitar à imaginação do observador.
Se o objetivo do Romantismo é, de alguma forma, incorporar o “senso sublime”, o pósmodernismo, em contraste, procura manter um senso do sublime como outro, como
“algo” que nunca pode ser “captado” pelo uso de metáforas, símbolos ou conexões verbais.
Ou seja, o Romantismo tende a ligar o inapresentável com ideias do divino, ou, na sua
conceção humana, com o conceito da mente. A cultura pós-moderna esforça-se para reter
o senso de inapresentável como o absolutamente outro. Lyotard explica que procura suster
a imensurabilidade da realidade ao conceito que está implicado na filosofia kantiana da
mente. Para Lyotard, o pós-modernismo não é um desvio, mas uma radicalização da teoria
kantiana; tenta manter o choque do sublime para prevenir a ascendência do racional sobre
o real. Ao contrário do modernismo, que permite ao inapresentável ser apresentado como
conteúdos ausentes, Lyotard, reclama que o pós-modernismo apresenta o inapresentável
na própria apresentação, acreditando que na pintura o último modo de expressão será a
abstração pura. Para Danto, a sublimidade tornou-se disponível para os artistas visuais,
apenas quando pararam de fazer imagens e começaram a fazer pinturas. Segundo este, a
pintura abstrata não é uma pintura sem conteúdo, pelo contrário, permite a apresentação
de conteúdo sem limites pictóricos, razão pela qual, no início, se acreditava, que a abstração
estava impregnada como uma realidade espiritual. Através da diminuição da informação
visual disponível aos olhos, os pintores exploraram o potencial afetivo e espiritual gerado
pela ausência de profundidades de campo claramente articuladas, pela consequente perda
de formas claramente limitadas. Sob a influência da experiência sublime, alguns artistas
sentiram-se compelidos a produzirem uma analogia visual para uma realidade concebida
para além do reino material, uma, fundamentalmente, sem forma. Neste processo forjaram
uma nova linguagem visual baseada em negações, abreviações, ocultações, lacunas, rasuras
e ausências. Friedrich, por exemplo, sob a influência da teologia negativa e esclarecido sobre
o Protestantismo, concebeu a sua tela esvaziada, como um vazio invocado, ancorado no
infinito e no Deus inapresentável. Friedrich abriu um lugar para uma visão mais elevada e
através do seu vazio pictórico e refusa em apresentar claramente, este está a cegar o olho
físico, no sentido de abrir um órgão espiritual que pudesse ver Deus.
A transcendência e o sublime foram diluídos numa série de significantes na pintura abstrata
– grandes formatos, campos de cor, marcas expressivas e símbolos - da mesma forma que
as imagens da natureza tiveram na arte representacional (muito evidente no Romantismo).
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Não é uma coincidência que o conceito de sublime e a indulgência dos pensadores e artistas
ocidentais, no sentido de explorarem o que reside no outro lado da fronteira que divide a
consciência reflexiva da experiência extática, tenha coincidido com o período em que as
ideias orientais se tornaram mais conhecidas no ocidente. Na segunda vaga de influências
orientais, especialmente budistas, que acontece após a Segunda Guerra mundial, a
confluência entre o sublime e o vazio é ainda maior. A influência do Budismo teve um
grande impacto nas explorações do vazio, dinamizando o desejo por uma arte que pudesse
expressar a experiência direto do aqui e agora.
No entanto, penso que, a partir do séc. XX, existe uma confusão entre vários termos –
sublime, espiritual e numinoso – que dificulta esta investigação, à semelhança daquilo que já
acontecia com o termo vazio – existem vários tipos de vazio no oriente, assim como na
sua tradução para a língua inglesa aparecem, vários termos que o descrevem: void,
nothingness, emptiness. Como consequência, alguns textos investigados não empregam,
especificamente, os termos vazio ou sublime, mas podem ser entendidos dentro deste
campo de ideias. Morley distingue cinco formas diferentes de empregar a palavra sublime,
estas relacionam-se com o problema do inapresentável na arte, às experiências de
transcendência, o terror, o misterioso e estados de consciência alterados. E refere ainda
que existem dois contextos principais para esta discussão, a natureza e a tecnologia.
Não é o caso de Newman que escreveu “The Sublime is Now”, aqui, a palavra foi empregue
para sinalizar o que era caracteristicamente diferente na arte moderna americana. O
sublime para estes artistas (do pós-guerra) – maioritariamente os expressionistas abstratos
– significava, essencialmente, uma arte que possuía uma profundidade que a arte europeia
não tinha conseguido providenciar porque continuava presa – apesar das inovações radicais
de Picasso e de Mondrian – às ideias clássicas sobre beleza e estética.
Com a Segunda Guerra Mundial, no espaço de uma década a ideia e prática da arte mudou
radicalmente, a arte já não era apenas um objeto para ser visto esteticamente, passando o
observador a ser um participante ativo.
Poetas, escritores e artistas, exaustos, procuram noutros sítios, alguns virando-se para as
religiões orientais (especialmente o Budismo Zen, por ser o mais acessível na época). A
ênfase budista no pacifismo, não-teísmo, anti materialismo e as suas técnicas de meditação
e contemplação seduziram muitos pensadores. Talvez a possibilidade de uma vida mais
espiritual, mas não religiosa, pudesse ser a resposta mais honesta.
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Voltemos a esta questão do “espiritual” que aparece muitas vezes relacionada com o
sublime. Em Lyotard, apesar de o foco na sua escrita ser o sublime, nos seus últimos anos
a sua escrita torna-se mais intensa, muitas vezes aludindo para uma conexão entre o
espiritual e o transcendente. A sua análise do sublime na estética e o seu ponto de vista da
teologia, especificamente no misticismo cristão, levou-o a formular conexões vagas entre
o sublime e a espiritualidade, alcançado através de uma potencial resposta emocional do
observador. Com os artistas de vanguarda, o inapresentável tornou-se dominante e as
formas abstratas transmitiam verdades espirituais e exerciam influências sociais. Depois da
Segunda Guerra Mundial, os artistas abstratos expressionistas (por exemplo. Rothko) não
eram tão otimistas em relação ao valor de uso da arte na sociedade, passando a ser usada
para comunicar num nível pessoal: a abstração permitia ao indivíduo envolver-se com o
espiritual, oferecendo uma nova maneira para encontrar significado numa sociedade onde
as experiências de alienação e a desconexão são frequentes.
Muitas vezes, as perspetivas contemporâneas do sublime rejeitam as conceções tradicionais
do ego, alma ou espírito, visto como a elevar-se em direção a algo inefável e essencial ou
algum poder. Pelo contrário, o sublime contemporâneo é principalmente sobre a
transcendência imanente. Desta forma, penso que o vazio sublime é uma experiência
transformativa que ocorre aqui e agora.
Temos, como exemplo, a obra do artista contemporâneo A. Kapoor. A monumental
Marsyas consegue transmitir uma positiva experiência do sublime, um tipo de estado pósreligioso de transcendência emocional, onde, devido à falta de estruturas ordenadas ou
códigos, obtemos uma sensação poderosa de exaltação e de libertação (mas não medo).
Estra obra faz, sem dúvida, uma ligação entre o sublime e os conceitos oridentais, Kapoor
entende que, através da experiência do vazio, que é central na sua obra ele procura
convergir um espaço potencial e não um não-espaço.
Também podemos pensar o vazio sublime como a nossa incapacidade de definição perante
o vazio que algumas obras contemporâneas suscitam. Pode ser visto como uma maneira
que os artistas põem em obra o sublime.
No ensaio “The Sublime and the Avant-Garde”, Lyotard escreve sobre a forma como a arte
deve lidar com algo que não pode ser mostrado. Na arte, esperamos que algo ocorra e que
seja seguido de outro acontecimento (outra cor, por exemplo), mas esquecemo-nos que
existe uma possibilidade de que nada aconteça. Esta possibilidade é muitas vezes associada
a um sentimento de ansiedade, leva a uma espera, que pode ser um sentimento negativo,
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mas também positivo (suspense, saudar o desconhecido). Este é um sentimento
contraditório, de terror e prazer simultâneos – noção romântica do sublime. De acordo
com Lyotard, os artistas podem expressar este sentimento de forma correta: a arte não
consegue mostrar o inapresentável, mas pode dar pistas da sua existência, através de uma
representação negativa ou da abstração – esta atitude pode ser vista no famoso Quadrado
Preto de Malevich.
O vazio na arte é muitas vezes utilizado para despoletar a reflexão e a autorreflexão. No
meu projeto prático é isso que pretendo, se obra não é questionada na mente do
observador, não obtém sucesso em comunicar um efeito sublime. Sendo o foco principal a
experiência interior do observador, foi utilizada uma linguagem abstrata para facilitar a
reflexão e transcendência. Apesar desta linguagem abstrata, não existe uma total ausência
de referentes. Desta forma, as obras pretendem ser simultaneamente atrativas e
ameaçadoras. Mas isso dependerá também do estado de espírito do observador, este
poderá ser atraído pelo quietude e calma internas da obra, como poderá reagir com terror
e medo quando confrontado pela possibilidade de vastidão temporal. As obras incluídas
neste projeto pretendem dar a oportunidade de transcendência do dia-a-dia, oferecendo,
ainda que brevemente, um estado de contemplação, para além da experiência humana
imediata.
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1. Vazio: cheio ou esvaziado?
1.1. Introdução
Este capítulo investiga a linguagem visual consagrada pela ideia de vazio na criação de obras
de arte. Através da exploração do conceito de vazio no oriente, mais especificamente no
Hinduísmo, Budismo e Taoísmo; e no ocidente – desde o enfraquecimento da religião cristã,
à rutura da arte com as tradições tanto religiosas como artísticas, o desenvolvimento da
pintura abstrata geométrica do início do séc. XX, o expressionismo abstrato americano e
às suas influências orientais até à abordagem contemporânea. Isto é, pretende-se examinar
o significado do vazio e as suas características visuais em diferentes eras e culturas.
Nas religiões orientais o vazio é denominado como Brahman no Hinduísmo, Dharmakaya
no Budismo e Tao no Taoísmo. As interpretações do conceito de vazio diferem nestas
religiões e mesmo dentro de cada uma delas, por exemplo, o Budismo Tibetano tem
dezasseis tipos de maiores e menores vazios (Levy, 2011: 7).
O vazio está inextricavelmente ligado com a plenitude, (assim como é anterior a plenitude)
através de um processo de interiorização e transformação, não é surpreendente, portanto
que o conceito de vazio tenha uma considerável importância na linguagem da arte oriental
asiática, como Lee John (2008 apud Morley, 2009) descreve:
East Asian painting traditionally placed more emphasis on the inherent spirit in
objects than on representing them…. void was often used to express not only
profound spaces of nature, such as clouds, atmosphere, and the ocean, but also
worlds that are abridged, suggested, and invisible. From the perspective of Western
art, which explicates everything based on forms, the void of Asian painting may
appear, to certain extents, to suggest a lack of forms or a space of incompletion.
As a matter of fact, it is difficult to find a term corresponding to the concept in the
Western artistic lexicon. ʻEmpty spaceʼ, a negative element, implies absence of
physical representation or is synonymous with ʻblank spaceʼ. In the theory of East
Asian painting, however, void exists as a complete, legitimate part of a work, and,
in a more active sense, is an ʻunpainted paintingʼ. In that sense, void does not mean
the renunciation of the use of space but rather the encouragement of space and is
absence-cum-presence

A definição ocidental de vazio mais comum, descreve-o como
(Do lat. Vacivus, de vacare’ estar vago’). 1 que não contém nada que os sentidos
possam apreender ≠ CHEIO. Espaço vazio. conjunto+ vazio. 2. Que não tem o seu
conteúdo habitual. ≠ CHEIO. O depósito do automóvel está quase vazio. Garrafas
vazias. […] DESABITADO, DESOCUPADO, DESPOVOADO. ≠ CHEIO. No fimde-semana prolongado a cidade ficou vazia. 5. Que não está preenchido, ocupado.
≈ VAGO. 6. Que decorre sem ocupação; em que não acontece nada. […] 7. Que
não contém ou possui alguma coisa; que tem falta de alguma coisa. ≈DESPROVIDO,
1
Destituído, FALHO, PRIVADO. Palavras vazias de significado …

1
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Esta definição contrasta com a conceção oriental do termo; na arte oriental o vazio é
representado como cheio, na arte ocidental é, maioritariamente, representado como
esvaziado. Levy (2011: 1) explica porque é que o vazio é esvaziado no ocidente:
The role of the void as the ultimate ground of being is usurped by a god or a
demiurge who usually assumes a human form. If God is reduced to a form, albeit a
form that is superior to other forms, the Void is empty and lacks presence. If God
is a formless field that permeate everything, the Void is full and has presence.

Vazio pode significar a origem da criação (Taoísmo), assim como o poder de conter dez
mil coisas (Budismo), refere Sun (2004: 10), vazio não é um estado de não existência, pelo
contrário, retrata potência, maturação recetividade, maturação abertura, natureza sem
limite ou fronteira dentro de um esquema cosmológico; o vazio pode conter todos os
comuns significados de vazio, assim como os seus opostos (O’Sullivan, 2007: 12). Este
conceito guiou os artistas chineses na produção de obras que vão além da mera aparência
das coisas, expressando uma grande vitalidade. O vazio pode ser diretamente experienciado
na lacuna entre pensamentos e esta lacuna pode ser conseguida de várias formas, apesar de
a forma mais comum no oriente ser através da meditação (uma tentativa consciente de
expandir a lacuna entre pensamentos) no entanto, muitos dos artistas ocidentais aqui
abordados não se comprometeram com uma prática formal de meditação, mas usaram
técnicas para irem além do pensamento. A conotação espiritual de vazio e o fundamento
último do ser tornaram-se assuntos muito importantes para estes artistas. Muitas vezes
conseguiram incorporar o vazio sob formas pouco usuais que igualam e até ultrapassam a
numinosidade dos artistas orientais que praticavam meditação formal (Levy, 2011: 2).
Tal como Levy, no início desta investigação as primeiras obras que investiguei foram as que
envolviam espaços vazios, mas rapidamente percebi que alguns destes vazios não eram
aqueles que procurava. Como iremos ver neste capítulo existem vários tipos de vazio:
Coopeland (apud Groen, 2011) refere que:
The desire to work with nothing can manifest itself in many complementary ways
and generates numerous approaches: pure voids, spaces left empty, (…) voids
emerging from the desire to empty everything, voids resulting from the desire to
add nothing, voids as signature, unfulfilled voids and conceptual voids, voids as
refusal, etc.

Já Lebedeva (2011) explica o conceito de vazio de quatro formas diferentes: ausência de
uma mitologia genuína, resultando numa negatividade absoluta; atitudes iconoclastas de
artistas contemporâneos como resposta à abordagem da escala industrial de produção de
imagens artísticas; perda de referente provocado pela expansão das técnicas do mass-media;
e por último a crise de representação decorrente do criticismo à visualidade pura.
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Podemos também observar o conceito de não-presença, sendo que “a não presença precisa
da presença para ser configurada” segundo Romagnolo (2001). Para compreendermos mais
facilmente este conceito, o autor divide-o em quatro categorias: a ausência, a falta, a perda
e a desaparição. A ausência pode ser considerada a primeira das não presenças, pois ela
acontece no presente. Dependendo do percurso do objeto ausente, e da necessidade deste,
a ausência pode-se transformar em falta, se o objeto for indispensável, em perda (o que
não existe mais, deve ter sido destruído, ou está num lugar desconhecido, mas a
probabilidade de ser encontrado será mínima) ou em desaparição se o seu destino for
desconhecido. A ausência é uma presença paralela: o que está ausente aqui, está presente
em outro lugar.
De facto, o vazio tem um alcance enorme e variado de significados, que à primeira vista
parecem ser indistinguíveis, como se refere em Nothing: a user’s manual:
From a proxy communication of the unspeakable to an existentialist surrender in
the face of a dire sense of emptiness; from metaphysical refusal to a spiritual
meditation; from the structural conditions of form to a range of metaphoric and
allegorical themes; from the social and institutional focus of anti-object practices to
the exaggeration of a substrate's facture; from the overwhelmingly excessive to the
nearly insufficient.

Neste manual, podemos também perceber que o vazio aciona uma série de operações
dialéticas provocativas e produtivas entre: dissolution and materiality; form and content; format
and form; evacuation and a plenitude; the blockage of participation and the invitation to fill in a
blank; censorship and assertion; the impossibility of witness and the witnessing of the unspeakable;
nihilism and spiritual faith.
O objetivo será, portanto, descrever uma história do vazio na arte oriental e ocidental,
focando no vazio que tem características espirituais, ou que nos transportam para um outro
plano; no entanto, para melhor compreensão do vazio, outros vazios de menor significância
para esta investigação, serão abordados.
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1.2. Perspetiva oriental
1.2.1. Hinduísmo
O conceito de Brahman constitui um ponto central na perspetiva filosófica do Hinduísmo.
É a ideia mestra nos Vedas2 e nos Upanishad3, que foram a principal fonte de inspiração
para a cultura indiana. É este conceito que faz do Hinduísmo uma religião universal e eterna.
O termo Brahman significa, etimologicamente, o Absoluto, o Supremo; resume o ponto de
vista hindu da natureza da realidade última. Brahman é o princípio cósmico da existência, o
unificador último e princípio integrante do universo (Chaudhuri, 1954: 47).
O Rigveda4 no hino da criação5 refere, que no início:
There
was
neither
non-existence
nor
existence
then.
There was neither the realm of space nor the sky which is beyond.
What stirred? [...]
That
One
breathed,
windless,
by
its
own
impulse.
Other than that there was nothing beyond. [...]
The gods came afterwards, with the creation of this universe (Levy, 2011: 7).

Levy (2011: 8) explica que o vazio do Rigveda tem uma existência inoperante – isto é, é
significante como um necessário conceito filosófico, como uma realidade virtual; esta
realidade virtual é anterior à criação. Na mitologia hindu, é muitas vezes vista como um
Ovo Cósmico que contém as sementes da criação (metaforicamente, o Big Bang é a fenda
no Ovo Cósmico). Nos Upanishad, o vazio passa a ser apelidado de Brahman,
transformando-se num campo ativo além do espaço e tempo ordinários.
Os Upanishad apresentam assim uma nova conceção da realidade, do divino e da alma
humana. O princípio único de tudo o que existe e se manifesta é o Brahman, o “Si próprio”
universal, eterno, indestrutível. No termo da sua evolução espiritual, o “Si próprio”
individual dos homens, sujeito autêntico do conhecimento e puro espírito, revela-se
idêntico ao Brahman. O Brahman não pode ser incluído nas formas do pensamento humano;
defini-lo, exprimir as suas qualidades por adjetivos equivale a fazer um conceito, o qual não
pode ser o Absoluto. O Brahman e a identidade entre Brahman e atman6, pode ser

2

Escrituras sagradas do hinduísmo elaboradas por volta de 2000 a 1500 A. C. São quatro os Vedas: Rigveda (o mais antigo), Yajurveda, Samaveda
e Atarveda.
3
Os Upanishad formam a parte conclusiva da Revelação. Também são apelidados de Vedanta, “fim dos Veda”, pois estão colocados no fim do
conjunto, e também porque com eles o pensamento védico atinge o seu apogeu. São constituídos por 14 textos compostos entre os séc. VIII e III
A. C. (Boccali & Pieruccini, 2011: 65).
4
Formado por mais de mil hinos está classificado em 10 secções, apelidas mandalas, “círculos”. A sua composição é atribuída aos videntes míticos,
que os teriam escutado pois estes textos são não criados e existentes desde sempre (Boccali & Pieruccini, 2011: 64).
5
No anexo 1 pode ser consultado o hino completo.
6
Atman significa alma ou sopro vital, é também o mais elevado príncipio humano, sem forma, indivisível. Está além da identificação com a realidade
fenomenal da existêencia humana.
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experimentada de forma temporária no sono profundo sem sonhos, estado de beatitude
onde toda a realidade está unificada; pode ser adquirido conscientemente, para sempre,
eliminando todos os desejos que acorrentam o homem ao mundo material, se este seguir
uma via de conhecimento da sua própria e autêntica realidade (Boccali & Pieruccini, 2011:
158).
Levy (2011: 8), compara este sono sem sonhos à meditação e explica também que os
Upanishad identificaram estados de pura energia, consciência e beatitude (bliss) – apelidados
de Sat, Cit e Ananda – com o Brahman, que para eles seria a divindade última. O Brahman,
apesar de ser imensurável, não manifesto, sem forma, não é virtual e pode ser
experienciado; o meditador torna-se num ser superior ao experiencia-lo.
Brahman tem dois modos inseparáveis de existência: Saguna (o Espírito Supremo, concebido
como o princípio universal provido de funções cósmicas tais como a criação, manutenção
e dissolução) e Nirguna (desprovido de qualquer atributo ou caraterísticas qualificantes, mas
também pode ser a auto luminosidade e espiritualmente penetrante da Personalidade
Suprema ou a sua liberdade de atributos naturais e de qualidades sensíveis apesar de ser
dotado de qualidades celestiais, tais como, verdade absoluta, bondade absoluta, beleza
absoluta, beatitude absoluta, etc). O Brahman, que é, ao mesmo tempo, autodeterminável
e indeterminado, é assim, a unidade de liberdade e criatividade, tempo e eternidade, silêncio
inefável e autoexpressão perpétua (Chaudhuri, 1954: 47-48).
Como o Brahman é um vazio sem forma, sem nenhum atributo físico, para ser
representado, uma das formas mais simples foi designar uma imagem de divindade como o
Absoluto. A escultura do séc. XIX, Shiva Mahesvara (fig, 1), é um exemplo. Esta escultura
tem três cabeças, a face do meio é andrógena, nas outras duas faces conseguimos distinguir
claramente uma feminina e uma masculina, estas duas faces simbolizam a dualidade da
existência fenomenal que é emanada do Absoluto, a cabeça central representa o Absoluto.
Por vezes refere-se este conjunto como Shiva Trinity, que é o equivalente hindu ao símbolo
taoista Yin/Yang (abordado no sub-capítulo 1.2.3) este mostra a interpenetração das
energias masculinas e femininas que constituem o mundo fenomenal através de uma única
linha curva, dentro de um círculo que significa o Absoluto. A máscara central expressa a
verdade do eterno, onde nada acontece, nada passa, muda ou se dissolve: the divine essence,
the solely real, the Absolute in itself, our own innermost Higher Self, abides in itself, steeped in its
own sublime Void, omnisciente and omnipotent, containing everything. This is a portrait of AtmanBrahman (Zimmer, 1964: 150, apud Levy, 2011: 11). A face do meio, contrasta com as
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Fig. 1 - Shiva Nataraja, séc. XI, Dinastia Chola.
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outras duas, pois uma parece doce e sensual e a outra zangada, no entanto, a do meio está
impassível, parece estar num estado de profundo samadhi, apreciando a experiência de Sat,
Cit e Ananda.
Um outro exemplo mais efetivo do Brahman é o círculo de chamas em bronze da escultura
de Shiva Nataraja do séc. XIX (fig. 2). Shiva Nataraja é o senhor da dança, aquele que
personifica e manifesta a força e os poderes de dissolução, evolução e preservação do
universo.
É o dançarino cósmico que, no seu girar incessante, faz mover a energia eterna: criaçãoexpansão, preservação-duração, destruição-renovação. Shiva Nataraja segura na mão
direita superior um tambor, com forma de ampulheta, marcando o ritmo, a energia do som
criador. Traz na sua mão esquerda superior uma língua de fogo, o elemento da destruição
e símbolo da transformação. Observamos, no equilíbrio entre as mãos, o equilíbrio criaçãodestruição na dança cósmica. A segunda mão direita eleva-se no gesto de paz e proteção:
“não temas”; enquanto a outra mão esquerda, em sinal de graça, aponta para baixo, para o
pé esquerdo erguido, símbolo de libertação. A divindade pisa sobre o demônio caído,
símbolo da ignorância e cegueira da vida humana. Um anel de chamas e de luz emerge do
deus e o rodeia: “a energia da sabedoria, a luz transcendental do conhecimento da verdade,
cuja dança emana da personificação do todo” (Zimmer, 1989: 124, apud Ostetto, 2010)
O círculo indica o sem fim do Brahman, enquanto as chamas que se elevam podem
representar o escudo ativo do Brahman ou a sua metamorfose num estado mais dinâmico.
A evolução da realidade fenomenal é o assunto principal deste Shiva: o Brahman como um
vazio infinito de energia não manifesta, indiferenciada e sem forma. Esta energia pode ser
sentida como uma vibração no samadhi ou reproduzida num mantra7 (Levy, 2011: 12).
Outra escultura alude à unidade do vazio, o mundo fenomenal e Kali Ma8 (fig. 3), foi criada
no séc. XIX, é tântrica e é constituída por uma simples moldura retangular, com braços,
ouvidos, pernas e uma coroa. A moldura encerra tanto o espaço vazio como o corpo de
Kali; o observador pode olhar para este espaço vazio para ir de encontro com o reino

7

Fórmulas sagradas repetidas indefinidamente. Os mantras consistem em elementos de uma a cem sílabas ou mais. Trata-se de um tributo que se
paga à palavra enquanto forma, pois muitas dessas sílabas não têm qualquer espécie de sentido só por si (é o caso das práticas do tantrismo)
enquanto outras consistem simplesmente em evocar um nome divino. Este género de oração é propício à concentração mental (Renou, 1980: 34).
8
No Vedanta (uma das escolas mais sofisticadas de filosofia hindu) o mundo dos fenómenos é como um sonho ilusório, e é apelidada de maya,
uma forma de fraude que esconde a verdadeira realidade do Brahman. No Tantra, maya não é menos real que o Brahman. Kali é uma deusa
Tântrica que normalmente assume a forma feminina, tanto da Deusa da Morte, como da Mãe Divina e também é indistinguível do Brahman (Levy,
2011: 14).
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Fig. 2 - Shiva Mahesvara, séc.XIX.

Fig. 4 - Chinnamasta, litografia contemporânea.
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Fig. 3- Supreme Goddess as Void.

existencial de maya. Na arte Tântrica muitos exemplos mostram a deusa Kali em cima ou
a copular com um Shiva inerte (fig. 4). Shiva representa a pura consciência do Absoluto.
Para os tantristas é uma completa imagem do Brahman: o corpo de Shiva inerte precisa de
ser animado por Kali, a incarnação da energia. É importante perceber que Kali e Shiva não
são polaridades, nem um símbolo antropomórfico de Yin e Yang, mas indicam a natureza
tripartida de Brahman. Esta natureza inclui Sat, Cit e Ananda, a energia, consciência e a
beatitude/felicidade que resulta quando combinados. A união sexual é uma metáfora para
esta beatitude, mas a beatitude tântrica, nos estados mais avançados de meditação, é melhor
comparada ao sexo polimorfo – um orgasmo estendido que acontece quando estamos
totalmente fundidos com o Brahman – uma total união orgástica com o vazio (Levy, 2011:
17).
She stands in an aggressive manner with her leg put forward. She is holding her
own severed head in one hand and a sword in the other. She is naked and happily
drinks the blood that gushes from her headless body. She has three eyes and is
adorned with a blue lotus at her heart. One should meditate con Chinnamastã,
who has the complexion of a red hibiscus flower. She stands on Kâma and Rati,
who are joined in sexual intercourse. To her right is Varnini, who is possessed by
rajas guna, who is in white color, with loose hair, and who holds a sword and a
skull cup. She happily drinks the blood flowing from Chinnamastã headless body.
She is possessed by tamas guna and enjoys the world in its state of dissolution. One
should meditate on this goddess who bestows blessings on her devotees (Kinsley,
1997: 144).

O fio central representa o canal de energia principal que atravessa os sete mais importantes
chakras alinhados verticalmente ao longo da coluna. Nestas imagens a cabeça cortada
representa a necessidade de cortar com a mente e o ego para se poder experienciar um
estado superior de consciência. O casal representa a união da sabedoria (fêmea) e
compaixão (macho) no derradeiro esclarecimento. Noutro nível podem indicar
Mahamudra: união orgástica com o vazio (Levy, 2011:18).
Segundo Levy (2011: 20), Smanthabhadra é representado na pintura tibetana, como uma
figura azul escura, e a sua escuridão significa a sem forma do vazio. Ele é apresentado num
ritual de abraço com a sua consorte Smanthabhadri, que representa rupakaya, o mundo das
formas (ver fig. 5). No Budismo tântrico tibetano, rupakaya é simplesmente a exibição
luminosa do vazio, a manifestação do mundo fenomenal que é inseparável do vazio. Juntos
simbolizam o Dharmakaya, o corpo vazio de Buda. De facto, Dharmakaya é o equivalente
budista ao Brahman hindu.
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Fig. 5 - Samanthabhadra e Samanthabhadri

Fig. 6 - Vajra
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Vajrasattva é outra incorporação física do Dharmakaya na arte tântrica tibetana, é
normalmente mostrado abraçando a sua consorte com os seus dois braços segurando cada
um uma vajra (fig. 6), que é um cetro com pontas curvas que estão associadas à vagina. O
veio que o percorre horizontalmente representa o pénis. Aqui a referência é para a fusão
entre o elemento feminino e o masculino, energia e consciência no vazio. O vazio está
simbolizado nos espaços vazios presentes nas pontas do cetro. O nome tibetano para vajra
é cetro diamante. A qualidade adamantina do diamante refere-se à indestrutível natureza
da mais alta realidade do vazio (Levy, 2011: 20).
No tantra são usados diagramas especiais chamados de yantra, para facilitar o contacto com
o vazio na meditação e nos rituais. Segundo Kumar (2001) a palavra yantra significa sustentar
ou manter, desta forma, em termos metafísicos o yantra é visto como um recetáculo para
a mais elevada essência espiritual. Na sua configuração é uma forma geométrica pura,
composta por formas primitivas, estas formas são símbolos que correspondem a estados
interiores de consciência. Esta simplicidade inata da composição identifica-se com a
presença espiritual. O uso destas formas elementares não é simplista, representa uma
elevada conceção em termos visuais, pois a projeção do símbolo é desta forma, direta e
audaz, e assim, mesmo uma pequena miniatura pode criar um sentido de expansividade.
Kumar (2001) refere ainda que o dinamismo das imagens tântricas é gerado por uma busca
pela ordem geométrica. O yantra representa uma particular configuração no qual o seu
poder aumenta em proporção à abstração e precisão do diagrama. Um yantra cresce
gradualmente do centro para fora, por fases. À volta do centro estão várias formas
concêntricas, é esta arquitetura concêntrica que define o volume do yantra e cria unidade
rítmica.
Um dos yantras mais conhecido é o Sri Yantra (fig. 7), este consiste numa série de figuras
geométricas concêntricas, começando num quadrado exterior, desenhado com duas linhas
paralelas, com quatro “portões”. Estes demarcam o sagrado reino do Yantra. Dentro do
quadrado três círculos encerram um anel de dezasseis pétalas de lótus, estas pétalas são
metáforas do desabrochar espiritual que ocorre no uso deste diagrama (Levy, 2011: 21).
A sua parte central é constituída por 9 triângulos entrelaçados, sendo 4 deles com
a ponta para cima (representando Shiva, a consciência) e 5 com a ponta para baixo
(representando a Shakti, o poder), formando 43 pequenos triângulos. O triângulo
pequeno central tem um ponto (bindu) no seu centro. Em volta do sistema de
triângulos entrelaçados há duas camadas de flores de lótus estilizadas, círculos, e
um quadrado com 4 formas de T, uma em cada lado. Cada um dos triângulos, cada
uma das pétalas, cada elemento do Sri Yantra, tem um significado específico. É um
diagrama de grande complexidade conceitual, utilizado em práticas de meditação
(MAA, 2005).
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Fig. 7- Sri Yantra

Fig. 8 - Hamsa - 1 séc. A. C.

Fig. 9 - Hamsa - Angkor Vat (Camboja).
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Estamos, outra vez, perante a derradeira realidade do vazio que consiste em ambos Shakti
(energia) e Shiva (consciência) no centro da composição, o bindu, simboliza o Brahman/vazio.
No hindu tântrico, o bindu relaciona-se tanto com o chakra do terceiro olho (na testa)
como com o chakra das mil pétalas de lótus (no cimo da cabeça). Também é considerado
como a semente do universo, uma noção parecida com o conceito de vazio no RigVeda
(Levy, 2011: 23).
Por fim temos o Hamsa (fig. 8 e 9) – um ganso selvagem branco – a escolha deste pássaro
deve-se ao facto de se tratar de um pássaro mais apto que outros para simbolizar esta
realidade exclusivamente espiritual, e sobretudo a sua cor branca, que corresponde à
ausência de qualidades do Brahman. Escolha reforçada posteriormente segundo um
procedimento característico da cultura indiana: a criação de uma etimologia ad hoc, que
atribui aos sons de uma palavra uma relação de uma necessidade com o conceito que
designa. Foi assim que Hamsa foi interpretado como aham sa, “estou aqui”, que retoma a
célebre fórmula dos Upanishad onde é afirmada a identidade entre o “eu” individual
profundo e o “Si próprio” universal, isto é, precisamente o Brahman (Boccali & Pieruccini,
2011: 159).
1.2.2. Budismo
A fação budista conhecida na China como Ch’an e no Japão como Zen, foi a única
ramificação da fé budista a ter uma profunda e duradoura influência na pintura. A doutrina
foi trazida para a China no séc. VI D. C., por Bodhidharma, um monge indiano. Difere de
todas as outras fações ao negar o valor dos templos, imagens, escrituras, ritual, e até a
doutrina ela própria, como auxiliares na realização da iluminação/conhecimento (Sullivan,
1965: 60). Segundo Levy, (2011: 27), esta atitude iconoclasta, esta recusa dos seus aderentes
à adoração de imagens, criou um contexto que conduziu à incorporação do vazio na
pintura.
O fundamento filosófico da escola Ch’an – o estado de pureza original do espírito – está
presente em todos os seres sensíveis. Na perspectiva Ch’an inicial, esta experiência (a
iluminação) pode ser realizada diretamente, por uma prática especial que une dhyana
(meditação) e prajna (sabedoria), e que se afasta das abordagens ritual e intelectual. Uma
vez que a intuição da pureza do espírito não pode produzir-se se não fora do raciocínio
discursivo, ele deve ser alcançado através da meditação sem objeto (zuochan, “meditação
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sentada”, zazen), o praticante alcança um estado de pura consciência que é a expressão da
prajna e no qual ele reconhece a sua própria natureza iluminada (Celli, 2011: 130).
Inata (1997: 127) refere que tanto o Budismo como Taoísmo (que será abordado no
próximo subcapítulo) influenciaram a arte chinesa, sendo bastante notório durante a
dinastia T’ang (618-906).
During the first half of the T’ang Dynasty, when society was still welded firmly
together, Zen Buddhism made little headway in China except among eccentrics.
But after 756 the gradual decay of T’ang institutions, together with the persecution
of orthodox Buddhism that culminated in the decrees of 845, drove men
independent mind to seek spiritual truth through more unconventional paths, and
Zen flourished. At the same time certain artists, finding that orthodox methods no
longer met their needs, were experimenting with techniques as wild and eccentric
as those of any modern abstract expressionists. The flash of Zen illumination,
impossible to communicate in words, could be manifest in the spontaneous gesture
of the painter’s brush. Each picture by these masters was a revelation of the inner
self, meaningful in the very act of painting. One master, it is recorded, would spatter
the silk with a toss of his ink-soaked hair; another spilled ink in pools upon the
floor, dragged an assistant sitting on a sheet round and round over it, then with
deft touches of the brush turned the blobs and smears thus created into mountains
and forests (Sullivan, 1965: 61).

A arte zen realiza-se a partir de uma prática contemplativa, seja de forma direta (como
resultado de um exercício meditativo,) seja em função do amadurecimento mental do seu
criador (o artista como indivíduo criativo e sábio, cuja mente possui fluidez e está livre dos
vícios conceptuais, que poderiam impedir a criação de uma arte livre de quaisquer
restrições,) que lhe permite reconhecer a prática da arte como uma experiência direta de
integração com a vida (Miklos, 2011: 12).
No séc. XII, muitos procuram refúgio nos mosteiros Zen situados nas montanhas à volta
do West Lake, os pintores não foram uma exceção, abandonando as poeirentas cidades,
procurando paz e inspiração. Na sua crença na necessidade de comunhão com a natureza,
o Zen encontrou um lugar-comum com o Taoísmo filosófico, não havendo dúvidas que os
ideais Zen estavam refletidos nas paisagens dos académicos como Ma Yuan e Hsia Kuei
(Sullivan, 1965: 62). A pintura chinesa de paisagem já tinha começado a sua ascensão durante
a dinastia T’ang, sob a forma de desenhos a pincel e cores esbatidas; na dinastia Sung (9601279) a pintura de paisagem atingiu o seu apogeu. Neste período a técnica de pintura a
tinta monocromática desenvolveu-se com grande destreza (Abdollah & Ahmad, 2011: 104).
Ma Yuan e Hsia Kuei foram apelidados como os dois pilares do séc. XII, mas o trabalho de
Hsia (fig. 10) era mais poético do que o de Ma Yuan, e mais tarde, a meio do séc. XIII, este
tema – montanha nebulosa – atinge um novo nível de abstração nas mãos de Yu Chien, o
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qual iniciou a tradição de incluir poemas nas paisagens de oito vistas9. Segundo Levy (2011:
28) na Mountain Village in a Clearing Mist (fig. 11) o mundo dos objetos sólidos parece
dissolver-se e reformular-se de acordo com o ritmo lento estabelecido pela respiração. Os
assuntos – casas, caminhantes, montanhas, ponte – gradualmente emergem ou
desaparecem no espaço vazio que ocupa o maior espaço da obra. A cena é apenas um
pretexto para a pulsação do objeto/vazio, onde o espaço vazio da obra providencia o
equivalente simbólico do vazio. Como as formas não têm peso, são evanescentes, cercadas
e permeadas pelo fundo branco, o observador consegue sentir a sua falta de substância.
Outro tipo de vazio presente nesta imagem é o vazio da identidade própria ou existência,
assim que as formas se fundem e interpenetram umas nas outras, o que parece ser a
realidade convencional ou consensual dos objetos é efetivamente vazio, porque os objetos
não têm identidade própria ou independente.
Cheng (apud Inada, 1997: 127) sugere que qualquer obra de arte chinesa consiste em quatro
noções: sopro vital (chi), princípio interior ou estrutura, intenção ou consciência ativa,
espírito ou essência divina. Estas noções são fundamentais para o artista, que ele irá passar
horas intermináveis aperfeiçoando-as, singularmente no começo, mas de forma unificada
no fim. Resumindo, o artista terá que capturar o seu sopro vital em harmonia com o sopro
primordial que permeia toda a natureza; ao mesmo tempo tem que assimilar o seu princípio
interior de vida com o princípio que se estende ao mundo em geral. Mesmo antes de pegar
no pincel, este já deve ter desenvolvido a intenção sincera que irá guiar a mão para o
alargamento e aprofundamento do princípio e sopro vital. De tal forma que, de seguida, o
artista captura o espírito ou a essência divina. Tudo isto não é um exercício para
compreender a proximidade da humanidade e à natureza, nem é uma imitação da natureza;
mais significativamente se refere à criatividade do artista, que exibe a qualidade estética em
cada pincelada.
No séc. XIII uma das maiores influências Zen no sul da China era de Mu-chi, ele não só era
um grande divulgador do Zen, mas também um grande pintor, que brincava com a tinta de
forma áspera e vulgar, sem seguir regras antigas. No entanto, a sua influência foi

9

Os pintores deste tema não estavam interessados em representar vistas específicas ao longo de rios, nem numa descrição narrativa, pelo contrário,
tentavam retratar as qualidades líricas da atmosfera luminosa e enevoada, típicas das regiões retratadas. Estas oito vistas referem-se a locais
específicos na China: "Geese Alighting on a Sandy Shore," "Sails off Distant Shores," Mountain Village in Clearing Mist," "Autumn Moon over Lake
Dongting," " Night Rain over Xiao-Xiang," " Evening Bell from a Mist-shrouded Temple," "Sunset Glow over a Fishing Village," and "Evening Snow
Blending River and Sky." Inspiraram muitos artistas a criar outras vistas de outros locais. Também foram um dos temas favoritos dos monges
budistas.
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Fig. 11- Yu Chien - Mountain Village in a Clearing Mist, Séc. XIII (segunda metade).

Fig. 10- Hsia Kuei - Séc. XIII (primeira metade).
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Fig. 12 - Mu-chi - Six Persimmons, séc XIII.

muito maior no Japão; os artistas japoneses copiaram as suas obras, sendo extremamente
difícil distinguir os originais. Mu-chi não se restringiu a um tema em particular, pois para os
adeptos Zen toda a natureza é uma, e a essência do Buda está presente em todas as coisas
igualmente; a sua atitude e meios são aplicados da mesma forma, qualquer que seja o tema
(Sullivan, 1965: 63).
Levy (2011: 33) defende que Mu-chi pintou uma das alusões excelentes daquilo que os
adeptos Zen chamaram “everyday suchness“10, o vazio de experienciar o mundo sem
projeções, juntamente com outros tipos de vazios; em Six Persimmons (fig. 12), cinco
dióspiros estão numa linha horizontal, o sexto está colocado mais abaixo; não há nenhum
plano térreo para as figuras, estas estão rodeadas e interpenetradas pelo espaço vazio do
papel. Mu-chi encoraja-nos a experienciar estas figuras sem distrações ao isolá-las no
espaço, assim podemos vê-las como elas são. Estas são configurações momentâneas de
energia, densidades no campo vibrante.
Semelhante aos Koan (frases parodoxais), os temas dos desenhos escapam à compreensão
racional e, porque eles parecem privados de significado, interrompem o fluxo dos
pensamentos. Nesta suspensão do raciocínio discursivo, isto é, no vazio do espírito, pode
então surgir a iluminação espontânea, a visão iluminadora, semelhante aos seis kakis
(dióspiros) de Mu-chi que emergem do fundo indistinto (Celli, 2011: 131).
Tal como noutras pinturas Zen, as pinceladas relaxadas e indistintas sugerem a fragilidade
das figuras (Levy, 2011: 34); e como sugere Celli (2011: 131) a pintura a tinta, realizada com
a ajuda de pequenas pinceladas rápidas no papel, numa gama de tons reduzida e próxima
da abstração caligráfica constitui o instrumento ideal para exprimir a força da irrupção da
intuição que se manifesta no espírito livre de conceitos.
Outro aspeto importante nesta obra é a progressão de tons, de escuros a transparentes,
esta sequência espelha o progresso da meditação avançada: desde o vazio de “everyday
suchness”, passando pelo vazio da substância e finalmente o Grande Vazio. O último aspeto
importante desta obra são os espaços entre os dióspiros, são de diferentes tamanhos,
fazendo com que o observador fique consciente da importância destes intervalos para a
existência dos objetos. Sem os intervalos, não haveria objetos. A forma requer a ausência
de forma para existir. Tanto no Budismo como no Taoísmo, o espaço vazio, não é nada,
argumenta Levy (2011: 35).
10

“Suchness” ou “thusness” é um termo budista para a verdadeira natureza da realidade, ou o que uma pessoa esclarecida/iluminada conseguiu
atingir. Como muitos outros termos, pretende-se designar sem descrever, pois o conhecimento de Buda não pode ser descrito nem alcançado
conceptualmente mas apenas indicar como sendo assim (Stone, 1999: 199).
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Fig. 13- Sesshu - Four Seasons Landscape, 1468. Pormenor Outono.
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Fig. 14 - Sesshu - Landscape, final do séc. XV.

A impermanência, instabilidade e intangibilidade da matéria assim como a interpenetração
das formas, também pode ser encontrada na obra de Sesshu; nesta paisagem (fig. 13)
podemos perceber a influência de Yu Chien, mas aqui ainda temos mais dificuldade em
separar e distinguir os objetos dos elementos atmosféricos do que em Mountain Village
(fig.11). Ambas pinturas parecem ter sido pintadas muito rapidamente. Esta rapidez está
ligada com a noção de iluminação súbita (Levy: 2011: 30). Sesshu também foi influenciado
por Hsia Kuei, podemos observar essa influência em Landscape of the Four Seasons (fig.14).
À primeira vista pode parecer uma cópia da pintura do sul da Dinastia Sung, mas a
composição densa, a redução na escala, o padrão da linha, o tom (estritamente decorativo),
a oclusão da distância profunda com as montanhas que formam uma cortina de fundo, e as
pesadas e densas linhas são características da pintura japonesa (Sullivan, 1965: 122).
Suzuki (apud Inada, 1997: 127/8) refere que as características mais conspícuas da arte
japonesa são desequilíbrio, assimetria, “one corner painting11“, pobreza, sabi ou wabi,
simplificação, solidão e outras ideias cognatas. Wabi Sabi é uma atitude algo misteriosa e
esquiva, relativa à estética, que teve um grande impacto no Japão, mas a maioria dos
japoneses não dão uma concreta definição de Wabi Sabi, preferindo enquadrá-la como um
estado de espírito. Wabi Sabi na pintura pode ser rastreado às pinturas literati. Os pintores
destas obras eram amadores e as suas cenas eram da natureza menos grandiosa, como por
exemplo, uma única pedra ou uma árvore. Ma Yuan criou a técnica de “one corner”, ao
deixar uma parte da obra vazia ou preenchida com nevoeiro, desta forma, o espaço livre
sugeria o infinito (fig. 15). O nada era tão importante para estes pintores como o algo para
outros. Os monges budistas pintavam de uma maneira solta e livre (tendo sido descritos
por alguns críticos como bêbados loucos). Esta forma, não convencional, tornou-se num
factor chave para o Wabi Sabi; ao focarem-se no natural, no impermanente e no imperfeito,
permitiu-lhes contemplar os padrões aleatórios criados pela natureza, fazendo deles
objetos de contemplação das verdades universais. Os artistas-monges Zen criavam as suas
obras de forma rápida, muitas vezes sem levantarem o pincel do papel (Cooper, 2013).
Wabi Sabi encontrou expressão noutras áreas como o teatro, cerimónia do chá, cerâmica,
arranjos de flores e nos jardins Zen.
Nos jardins Zen, também conhecidos como jardins secos, os mais abstratos, não continham

11

Este estilo refletia a noção Zen de beleza, consistia em pintar uma parte considerável e deixar o restante vazio. Obtendo-se desta forma, uma
beleza refinada e assimétrica e a imaginação era despertada pela parte não pintada (Dan, s. d.: 2).
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Fig. 15 - Ma Yuan - On a Mountain Path in Spring, Dinastia Song.

Fig. 16 - South Garden em Daisen-in, 1513.
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água, nem plantas; refletiam o sentido de beleza vazia; o vazio da areia branca é o
equivalente ao espaço não pintado nas pinturas Zen, estes vazios e outros objetos
simbólicos inspiram uma introspeção profunda. Outros jardins secos foram também
influenciados pela perspetiva chinesa e reproduziam a profundidade da pintura de paisagem.
Nos jardins de chá podíamos perceber uma viagem, devido ao caminho que era desenhado
no jardim, pois no espírito Zen considerava-se a viagem, como sendo, a forma de encontrar
a verdade. O processo de aproximação à casa de chá era visto como uma descontaminação
do mundo exterior; portões colocados em diferentes secções simbolizavam o ultrapassar
de dificuldades na procura da paz; no final, no local mais profundo do jardim estava situada
uma simples, mas purificada casa de chá (Dan, s. d.: 3).
Levy (2011: 35-7) dá como exemplo de um jardim zen o South Garden de Daisen-in (fig.16),
tem uma simplicidade extrema e tanto nos estimula como nos leva à meditação. De certa
forma este jardim cria a ilusão de uma imensa paisagem num pequeno espaço, com os cones
sugerem montanhas num vasto mar. Quem contempla este simulacro de uma paisagem
infinita da varanda, começa a perder o sentido de si próprio. Esta experiência de estar num
vasto espaço é comparável à experiência encontrada nos primeiros estágios de meditação.
De seguida, num próximo estágio – tal como acontece em Six Persimmons de Mu-chi – os
cones parecem dissolver-se na pura energia do Grande Vazio. Levy (2011: 37) explica:
As when one views the Mu-chi painting, a Zen monk experiencing the garden would
also be reminded of the famous phrase of Heart Sutra: “emptiness is form, form is
emptiness.” This emptiness is not in the sense of everyday suchness, the voidness
that results in the cessation of projections, but is the fundamental simultaneous
identity of the Void with the existential world, apparent in Tantric art. In Zen and
Tantra practise, the realisation that the world stills exists despite its impermanence
and substantially evokes a compassion for all objects and living beings. At the same
time the realisation that form is emptiness reduces the attachments that cause
suffering.

Os jardins Zen contam verdades universais, abertos a todos os que queiram abraçar o
indefinível infinito (Juniper, 2003 apud Cooper, 2013).
Não poderia encerrar este subcapítulo sem referir o enso – círculo de tinta pintado com
apenas uma pincelada – que talvez seja uma das mais importantes formas de expressão do
vazio no budismo, para esta investigação.
O enso nasceu das mãos do um mestre chinês Na-Yueh-Haui-jing da dinastia Tang, que
afirmou que a sua figura circular era a perfeição simbolizando a natureza da consciência
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Fig. 17 - Esquema de conceção de um enso.

Fig. 18- Kojima – Nº 55 Mu Enso, 1995
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iluminada ou o rosto original antes do nascimento. Wuest (2012) pensa que, para
compreender o enso, o coração humano deve também tornar-se um enso, mas o que faz de
um enso um enso? Este autor acredita que o enso mais comumente se assemelha ao vazio
mas a página em branco não é vazia o suficiente, pois o verdadeiro vazio é representado
pelo movimento do pincel. No entanto, enso é um símbolo do vazio, do nada, de tudo, de
unidade, da lua, de uma gota de água, o objetivo final é uma forma sem começo nem fim.
O enso era muito mais do que um símbolo; não era a lua, nem a lua era um enso, mas um
enso era o dedo apontando para a lua, a reflexão ativa interiorizada no visualizador.
Na arte Zen o enso torna-se a ponte para a correta compreensão do mecanismo
contemplativo, que procura conduzir a mente para o vazio construtivo, potencialmente
criativo e pleno de possibilidades. Miklos (2011: 72-74) descreve a dinâmica do movimento
na construção do enso a partir do esquema da figura 17:
O caminho zen de descobertas contemplativas em relação ao mundo é definido,
portanto, pela seguinte dinâmica, a começar do ponto 0°: apego ou identificação
ao processo de nome-e-forma (a raiz do Eu, o fundamento da ideia de que as coisas
são sólidas, permanentes e sempre objetivas); a partir das descobertas internas e
em função de nossa capacidade em questionar e investigar a nós mesmos e o
mundo, a mente atinge o ponto 90°: perceção de que “forma é vazio, vazio é forma”
(a reflexão puramente teórica de que as coisas podem ser mais do que realmente
são, e o início da compreensão do caráter inerentemente mutável do mundo);
quando o exercício questionador conduz nossa mente a uma busca de novos meios
de interpretar o mundo, ocorre uma rutura, por assim dizer, que conduz a mente
a um impasse, representado pelo ponto 180°: a descoberta de que “não há forma
nem vazio”; após um período de confusão e perplexidade, o praticante zen atinge
o ponto 270°: libertação da mente no que diz respeito ao dilema “forma e vazio”;
quando é possível compreender a natureza pura (ou vazia) das coisas, e vê-las como
essencialmente impessoais e impermanentes (passíveis portanto de mudança, e
objeto de diversas qualidades aparentemente paradoxais mas que são, em essência,
apenas aparência e ilusão), a mente liberta-se dos conflitos interpretativos, supera
o vício do Eu, e chega ao ponto 360°: realização final de que “forma é forma, vazio
é vazio”. […] Quanto mais a mente estiver concentrada na Ação-Zen da mão que
se move ao longo da superfície do papel, mais o círculo será puro e correto,
confirmando um estado mental harmônico e perspicaz, capaz de compreender a
natureza vazia do Enso (que não passa de uma representação do Vazio universal.
[…] Este esforço de representação do vazio não ocorre apenas de uma forma
implícita nas técnicas zen, mas também – e principalmente – dependem do grau de
comprometimento da mente do artista ou praticante. Se a ação de traçar um
círculo no papel for feita apenas por meio de uma obediência formal à técnica e
através de uma interpretação apenas intelectual de seus objetivos, o resultado final,
mesmo que aparentemente belo, não estará imbuído do “espírito do zen”, e será
considerado sem valor maior. Ao mesmo tempo, é preciso entender que o traçado
do enso não significa desenhar um círculo perfeitamente redondo, mas um círculo
que transmita a firmeza (ou equilíbrio) da mente que o pintou. O vazio de uma
obra zen precisa estar manifestado, antes mesmo de ser tomada qualquer atitude
criativa, na mente do artista…

No entanto, Seo (2007) refere que o enso tanto podia ser desenhado da direita para a
esquerda, como da esquerda para a direita. Para este autor, estes círculos podem
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representar vazio, plenitude, ou a lua como podem representar a prática. O círculo que
gira da direita para a esquerda - contra o caminho do sol no relógio - representa a maneira
mais difícil de prática, antes de qualquer vislumbre de entendimento aparecer. Quando é
da esquerda para a direita – seguindo o caminho do sol – representa a maneira mais fácil
de prática após um vislumbre que abre o caminho. Mas, tanto, antes como depois do
vislumbre, a prática requer investimento e diligência de consciência.
Alguns ensos eram acompanhados de poemas, outros tinham apenas a inscrição de uma
palavra por exemplo, vazio, como é o caso do enso de Kojima (fig. 18). Outros tinham um
ponto no centro, similar a um bindu; noutros o círculo parece ser contínuo, sem início ou
fim, mas em todos, o círculo alude para o infinito e espaço esvaziado do vazio (Levy, 2011:
38).
Whatever the inscription or representation, the Zen master is creating a visual
experience and encounter for the viewer — with the circle, the phrase, and the
master's Zen mind. It is also a reflection of the master's lineage and all the teachings
that have been transmitted from master to disciple through this simple circular
gesture. Shibayama explains, 'A circle is a window, it is peace, silence, perfection,
and harmony. It is whole and unified. In contrast, angular forms represent conflict,
agitation, and excitement. They suggest omission, unevenness, the partial and the
particular. The two concepts oppose each other. However, to look at a Zen enso
from this point of view is an absurd mistake. A Zen enso is drawn round, but the
circle's center conceals angles and within a four-sided angle is concealed a circle.
The circle and the angle both conceal oneness. Within the center of the enso, truth
reveals the life and soul of the ordinary circle and angle. This is the superior,
absolute circle (Seo, 2007).

A meta do Zen, como prática contemplativa associada à arte, relaciona-se com a
compreensão de que as coisas derivam ou tendem sempre ao vazio, e que a beleza subjaz
até mesmo aquilo que é despojado de perfeição. Já anteriormente foram inventariadas
algumas características da arte Zen e Hisamatsu (apud Miklos 2011: 89-116) formaliza-as
como as sete qualidades da estética Zen: assimetria, simplicidade, suprema austeridade (ou
aridez), naturalidade, subtil profundidade (ou ausência), desapego e quietude. A assimetria
associa-se à falta de regularidade devendo igualmente significar a negação das formas fixas.
A simplicidade indica o carácter esparso e frugal no uso de recursos visuais, tais como
traços, cores, espaço, natureza das formas visuais, procura-se evitar o acúmulo de formas
e o exagero das linhas, relativamente às cores deve-se evitar a diversidade excessiva, sendo
comum, o uso de preto e tonalidades acinzentadas. A aridez aponta para o aspeto intenso
e denso que uma obra pode transmitir, seja ela simples ou não; este conceito pode também
ser definido por dois elementos principais: primeiro pelo ideal de maturidade, tempo e
solidez que uma obra deve revelar (o conceito de beleza Zen é alcançado através do
culminar da sua arte em qualidade e técnica, mas também em força concetual e energia
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expressiva) em segundo lugar o despojamento do excesso ou desmaterialização de
qualquer atributo desnecessário. A naturalidade representa a refutação de artificialismos e
também a ação direta e sem restrições através da “não-mente” ou “sem-intento”. A quinta
característica – profundidade sutil – resulta da condição de que a arte é capaz de expressar
profundidade e sutileza sem, contudo, revelar estes aspetos claramente; apesar do caráter
nu e simples, deve haver um elemento de reserva visual que guarda em si o significado
natural da obra. No desapego encontramos a liberação das convenções, regras, costumes
e hábitos, não significa, no entanto, uma rejeição, apenas a necessidade do artista não estar
preso a elas. A última característica representa o carácter internamente orientado das
obras Zen; elas devem conduzir o observador à reflexão, questionamento e à contemplação
profunda de si mesmo e da natureza da existência.
1.2.3. Taoísmo / Daoísmo12
Ao abrirmos a bíblia do Taoísmo - Tao Te Ching - escrita por Lao Tzu, percebemos que
tudo gira em torno do conceito essencial do próprio Tao. Literalmente, a palavra quer dizer
via, ou caminho. Este caminho pode ser entendido em três sentidos: em primeiro lugar,
Tao é o caminho da realidade última, este Tao não é apreensível nem claramente concebível
pelo homem, pois é tão vasto que a razão humana não o abarca. Tao Te Ching anuncia logo
na primeira linha que não pode ser descrito por palavras. Apesar de tudo, este Tao inefável
e transcendente é a base sobre qual assenta tudo o que se segue. Em segundo lugar, é o
caminho do universo, a norma, o ritmo, o poder impulsionador de toda a natureza, o
princípio ordenador por detrás da vida. Por último o Tao refere-se ao caminho da vida
humana quando se entrelaça com o Tao do universo (Smith, 2005: 77/8).
Segundo Levy (2011: 51) o Tao é referido por Lao Tzu, tanto como, uma realidade virtual,
a semente que é anterior ao espaço e tempo, (como no vazio do RigVeda) e também como
um tipo de campo de energia que flui através de todas as coisas como o Brahman ou o
Dharmakaya.
Embora o Taoísmo e o Budismo se opusessem relativamente a questões doutrinais nos
debates oficiais e disputassem o apoio popular e o da corte, também souberam enriquecerse e transformar-se mutuamente. O Budismo ao adaptar-se à civilização chinesa,
reconheceu no Taoísmo um interlocutor ideal com os mesmos centros de interesse
12

Taoísmo ou Daoísmo são a mesma coisa. O uso do “T” e do “D” está relacionado com um problema de tradução. Neste trabalho opta-se por se
usar o termo Taoísmo, pois é o mais usado na bibliografia consultada
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(metafísica, cosmologia e aperfeiçoamento espiritual). Se no início da sua difusão na China,
aquele fez a sua terminologia taoista já firmemente estabelecida, mais tarde deu origem a
novas correntes, que deviam muito à tradição chinesa, entre as quais o ensino sem palavras
Ch’an. Entre as principais contribuições budistas para o Taoísmo, salienta-se a organização
hierárquica das escolas e dos textos canônicos, a introdução do celibato monástico, as
teorias cosmológicas (sucessão de eras cósmicas e subdivisão céus e infernos) e as práticas
relacionadas com a celebração dos ritos (salmodia das escrituras e circunvolução) (Bianchi,
2011: 40).
Na pintura clássica taoista, a natureza ofusca a figura humana, exemplificando a ideia taoista
de que a natureza nos rodeia e nós não a controlamos. Em honra da mutabilidade e
mobilidade da natureza, o artista taoista deixa sempre o seu trabalho inacabado. Esta prática
também convida o observador a ser um co-criador, acabando-a ele próprio. Mesmo a obra
mais complexa consiste apenas de pinceladas em tons de preto sob papel branco. O espaço
vazio é muito importante pois o vazio tem o seu tipo próprio de cheio, os budistas também
acreditavam nestes princípios (Morgan, 2014: 256).
Ye Lang (apud Sun, 2004: 12) refere que Tao é a união entre “non-being, being, void and solid”.
No entanto, o infinito carácter de Tao não pode ser incorporado na aparência de matéria
sólida, pois toda a matéria tem um fim finito, desta forma, os artistas chineses não realçavam
as formas realísticas, mas tentavam partir dos limites de tempo e espaço e da sua descrição
para alcançar o espírito de Tao. A ênfase era dada na “imagem por detrás da imagem”
conduzindo esta pintura à abstração metafísica.
O mais conhecido símbolo taoista chama-se Tai Chi (fig. 19) (mais conhecido por Yin Yang),
é um círculo, que encerra uma linha curvilínea, que divide o seu interior em duas metades
que se interpenetram. Cada metade representa as polaridades do mundo existencial: yin e
yang. Este símbolo é paralelo ao significado já exposto de Shiva (representa o desdobrar do
Absoluto no mundo fenomenal e a identidade do Vazio/Absoluto com o mundo fenomenal).
Assim como o Brahman ou o Dharmakaya, o Tao/vazio é um campo que apenas pode ser
apreendido através da meditação ou ioga taoista. No ioga taoista, o adepto abre os seus
“portões energéticos” (similar aos chacras) através de exercícios de movimento e
respiração conhecidos como Tai Chi e através da meditação. Estas práticas aumentam o chi
do corpo (definido como respiração, vapor, energia). Apesar do chi não poder ser
quantificado, a medicina tradicional chinesa não tem dúvida quanto à relação entre a
qualidade do chi e o estado mental e físico do corpo. Também há uma ligação entre a
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Fig. 19- Diagrama do “Supreme Ultimate”, Compendium de Diagramas, 1623, de Zhang Huang.
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pessoa individual ou qualquer objeto com o Grande Vazio do Tao. Chi é uma condensação
do Tao ao nível subtil do corpo e o mundo físico continua a ser uma maior condensação
do Tao/Vazio e chi. A derradeira realidade de qualquer objeto é o vazio/Tao. Para o artista
taoista tradicional, o método ideal de criar é através da conexão do seu corpo, com o chi
do corpo do assunto, com o Tao, e pela intermediação do pincel, fazer com que o
observador sinta essa conexão. Esta conexão tem que ser mantida em todas as pinceladas
(Levy, 2011: 52/3).
Voltemos ao diagrama Tai Chi, este é também um símbolo da doutrina da dualidade,
revelando a essência da pintura chinesa, baseada na dialética de um equilíbrio racional e
harmonioso entre os lados positivos e negativos de tudo. Neste símbolo, composto por
duas formas iguais, a parte preta representa o Yin (o negativo), a branca o Yang (o positivo).
Simbolizando o modo de pensar típico chinês, a combinação destas duas cores,
providenciou à pintura chinesa, não apenas um estilo e padrão artístico único, mas também
um espírito distinto e um standard para o julgamento estético. Estas duas cores combinam
os elementos positivos e apresentam uma cultura inteira numa linguagem artística visual
(Hu, 1995: 454/5).
...the Black and White system became the most suitable visual artistic pattern to
render the ancient Chinese detachment and otherworldly consciousness. It was
considered an ideal visual artistic carrier for implying the very essence of Chinesestyle rationality apart from reality, because it lacked the vividness and stimulation
of lower-level sensory impressions as provided by the full-color artistic form. This
led to the invention of the celebrated Chinese brush-ink painting (Abdollah
&Ahmad, 2011: 109).

Segundo Sun (2004: 15), apesar de na pintura chinesa o conceito de vazio ter sido
construído sob a ideia filosófica de religião, o que transmitiu nas artes visuais teve que ser
conhecido através de imagens estéticas. Nessas pinturas os elementos da pincelada, a tinta
e o espaço foram usados para demonstrar a linguagem visual única para a expressão do
vazio. Sun (2004: 16-27) descreve estes elementos: a pincelada era considerada fundamental
para trazer o ritmo do chi; não era apenas uma linha, ela deveria conter um compromisso
entre o corpo, a mente e as sensibilidades. O espírito da pincelada foi descrito como uma
linha, uma única pincelada ou como a linha primordial. O processo de execução desta linha
tinha que ser completado sem uma única interrupção do fluir das ideias e do movimento.
Teria que ser produzida num grande estado de concentração, com tranquilidade e
esvaziamento da mente. A tinta preta chinesa foi considerada como a cor primária na
criação das pinturas chinesas. A ausência de cor pode ser vista como um elemento visual
que expressa o sentido metafisico do significado do vazio. A implicação do preto no
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conceito cósmico de Lao Tzu é usada para descrever o reino metafisico e misterioso de
Tao. A simplicidade da tinta preta pode também providenciar um espaço intuitivo, criativo
e puro sem interferência das cores. No que concerne ao uso do espaço, para exprimirem
o yijing (reino espiritual) na pintura, os antigos pintores chineses criavam imagens de
paisagens que davam a sensação, tanto de viajarmos através, como de permanecermos no
espaço criado pelo pintor. Baseados neste conceito, estes pintores, optaram por usar uma
perspetiva contínua em vez de um ponto de vista fixo, com o objetivo de possibilitar espaço
livre para meditação no yijing. A perspetiva contínua compunha-se por diferentes níveis do
olhar, que correspondiam a diferentes posições do artista. Contrariamente à tradição
ocidental onde a perspetiva estava assente em critérios científicos sistemáticos e
matemáticos de maneira a representar com precisão a cena que os nossos olhos viam, a
ideia espacial na perspetiva chinesa pretendia alcançar o chi invisível e em movimento, a
ressonância dos objetos e o infinito do macrocosmo. A liberdade ganha por esta abordagem
não pode ser obtida através da experiência do mundo físico, mas apenas através da mente.
Addollah & Ahmad (2011) consideram ainda que o vazio providenciado pelo branco papel
de arroz torna tudo visível através da sua combinação com as pinceladas de tinta preta. Na
consciência estética da cultura oriental a ausência de cor do sistema “preto e branco”
também pode ser compreendido como a absorção dos valores estéticos de todas as cores.
Isto é normalmente descrito como o princípio de não-expressão, que implica que os
espaços vazios do papel branco sejam tão expressivos como os traços pretos de tinta. De
forma extrema este princípio procura a absoluta ausência de expressão para propagar o
vigor espiritual interior do pintor.
O chi do bamboo pode ser sentido mesmo numa reprodução do mestre taoista Li Kan (ver
fig. 20), ao comparamos com Doves and Pear Blossoms (fig. 21) de Chien Hsuan, ambas da
mesma dinastia, a pintura de Kan é mais abstrata e vaga, transmitindo um maior sentido de
movimento pois as folhas parecem movimentar-se com uma leve brisa. No entanto, não
devemos confundir este movimento com a habilidade do artista para incorporar o chi do
bamboo, este apenas pode ser sentido, não pode ser descrito sob uma característica formal
da pintura. As folhas de bamboo parecem esvanecer-se gradualmente, transportando o
observador para o espaço branco da pintura que alude ao vazio. A configuração figura/fundo
torna-se indistinta em certas áreas, referindo-se à identidade do vazio e ao mundo
fenomenal. Kan concentrou-se na interna realidade do bamboo, o chi do bamboo e no

55

Fig. 20 - Li Kan - Bamboo, 1308, Dinastia Yuan (pormenor).

Fig. 21 - Chien Hsuan - Doves and Pear Blossoms, Dinastia Yuan.

Fig. 22 - Wu Chen - Bamboo in the Wind.
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vazio. Hsuan focou-se na realidade externa, desta forma, as suas flores são inertes e faltalhes significação, não é uma obra de um taoista (Levy, 2011: 55/7).
Abdollah & Ahmad (2011: 111) explicam este processo de pintar:
The observation which is a detachable part of visual arts has a deeper meaning in
the Chinese brush-ink painting. The painter contemplates on the object until a
complete penetration into the invisible reality of the object is achieved. The aim is
to give a visual expression of the principle of identification with the Cosmic Life,
which could be attained through intense meditation, bridging the external
observation to the internal penetration. This becomes possible when the subject is
entirely subsumed in the object; so a man, who wants to depict a bamboo, should
first become the bamboo, and then let it depict itself. This is reflected in the
philosophy of li, the eternal principle which transcends time, space, and sensation.
Here li is the single reality common between man and nature, through which man
revisits the original unity to grasp the spirit of the nature. In order for the artist to
go beyond the surface of things, it is necessary to surpass the primitive forms of
external cognition, such as shape and colour.

A meditação taoista tornou-se, segundo Maree (1991: 30) numa parte indispensável do
método de trabalho do artista chinês. Pois os taoistas acreditavam que a criatividade era
ela própria uma forma de meditação; desta forma, a busca pela verdade deve ser
manifestada em todas as verdadeiras obras de arte. Maree dá como exemplo o Wu Chen,
este só começou a pintar aos 39 anos, depois de ter sido um monge taoista. Foram os seus
estudos no Taoismo que o influenciaram a ser um pintor. Para ele não havia diferença entre
ser um monge ou um pintor: “for was not the Tao nature, and life itself, the same, and was not
art the voice of that same spirit which was within and without?" (1987: 11 apud Maree, 1991:
30). O que experienciou através da meditação como monge, fê-lo visível como artista.
Wu Chen também pintou várias vezes o tema do bamboo (fig.22), talvez porque este tema,
sendo um dos principais da elite pela sua flexibilidade, é uma metáfora do indivíduo
superior, que se dobra, mas não parte; e como o bamboo tem um núcleo vazio, é também
um símbolo da presença subjacente do vazio em todas as coisas (Levy, 2011: 57).
The image reveals a moment in nature, a moment of ever-changing life, of which
the artist's soul became a reflection. The artist created this work, not only by
meditating upon nature, but by using his brush with the spontaneity which comes
only after a lifetime of disciplined practice. Most important of all, what does the
emptiness on the right side of Wu Chen's picture reveal to us through sympathetic
meditation? Does it reveal approaching mist, or rain, or fog? Does it reveals a
limitless expanse of space in the background, or is it simply used as a contrast to
the dynamic force of the "will of a gentleman", which the artist invites us to
recognize in the bamboo? One can never finally say. The essence of Chinese
painting lies in its interpretation and its appeal to the beholder to complete the
picture. The blank surface of the silk or paper is as meaningful within the image as
the brush strokes which constitute the image (fig. 47). A Chinese art critic (quoted
by Gombrich 1962:175) wrote: "Figures, even though painted without eyes, must seem
to look; without ears, must seem to listen. [...] There are things which ten hundred brush
strokes cannot depict but which can be captured by a few simple strokes if they are right.
That is truly giving expression to the invisible." (Maree, 1991: 30).
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A pintura de paisagem chinesa, na qual o espaço vazio serve como veículo para o Tao/vazio,
existiu durante um período de tempo relativamente curto. Os artistas (da classe da elite)
transformaram os vazios neutros, encontrados nas paisagens dos períodos iniciais, em
vazios espirituais, isto é, os vazios relacionados com o Tao. No séc. XVII, estes vazios
espirituais degeneraram em espaços brancos no papel sem significado, pois os pintores
perderam a sua ligação com as profundidades do Tao e começaram a entrar em contato
com conceitos como a “arte pela arte” (Rowley, 1970: 8 apud Levy, 2011: 57/8).
1.3. Atitudes perante o vazio no ocidente
‘Nothing’, it has been said, ‘is an awe-inspiring yet essentially undigested concept,
highly esteemed by writers of a mystical or existentialist tendency, but by most
others regarded with anxiety, nausea, and panic.’ Nobody seems to know how to
handle it and perplexingly diverse conceptions of it exist in different subjects. Just
take a look at the entry for ‘nothing’ in any good dictionary and you will find a host
of perplexing synonyms: nil, none, nowt, nulliform, nullity – there is a nothing for
every occasion. There are noughts of all sorts to zero-in on, from zero points to
zero hours, ciphers to nulliverses. There are concepts that are vacuous, places that
are evacuated, and voids of all shapes and sizes. On the more human side, there
are nihilists, nihilianists, nihilarians, nihilagents, nothingarians, nullifideans, nullibists,
nonentities and nobodies. Every walk of life seems to have its own personification
of nothing. Even the financial pages of my newspaper tell me that ‘zeros’ are an
increasingly attractive source of income (Barrow, 2000: 15).

Na Mesopotâmia e no Egipto, o mundo era visto como tendo emergido do caos; caos e
vazio eram vistos como equivalentes e essencialmente como entidades negativas. Para os
antigos hebreus, acostumados à dura realidade do deserto vasto e vazio, o nada não era
uma realidade positiva. Para estes a origem da vida não era o vazio, a matriz criativa
pertence a um Deus absoluto; o vazio opunha-se a Deus. Os antigos gregos (de acordo
com a cosmologia da Mesopotâmia e do Egipto), visionaram um reino primordial anterior
ao tempo, espaço e matéria, foi deste reino que os Deuses e o homem emergiram (este
reino foi associado por Hesiod, na Theogony, ao caos e à noite). Os monoteísticos cristãos
e judeus postularam um único e transcendente Deus no lugar do vazio como o princípio
criativo (Levy, 2011: 65-67).
Na Grécia, por volta de 600 anos A.C., Thales negou a existência do nada (no-thing), pois
algo não pode emergir do nada, nem desaparecer no nada. Desta forma, o Universo
também não podia ter sido criado do nada. Thales argumentou que se as coisas não podem
vir do nada, deve haver alguma essência omnipresente a partir da qual todas as coisas se
materializaram. O seu principal suspeito foi a água, pois se esta pode ser gelo, vapor ou
líquida, Thales supôs, então, que também poderá tomar infinitas outras formas. Heraclitus
insistiu que esta matéria primitiva era o fogo e Anaximenes defendia que era o ar, pois este
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podia ser concebido como uma extensão infinita e devido à sua ubiquidade. Passado um
século Empédocles perguntou-se se o ar era uma substância ou um espaço vazio. Através
da Hydra (instrumento de vidro, aberto no topo e com diversos orifícios no fundo), ficou
provado que o ar não era um espaço vazio; através da figura 23 podemos perceber que se
a abertura no topo estiver fechada, a água não corre; da mesma que ao submergi-lo, se a
abertura do topo estiver tapada, a água não entra pelos orifícios no fundo. Empédocles
estendeu o conceito de matéria primitiva aos quatro elementos: ar, água, fogo e terra;
introduziu também duas forças: amor e discordância (percursoras da atração e repulsa).
Mas continuou a insistir que o espaço vazio não existia. Anaxágoras também negou a
possibilidade do espaço vazio. Epicuro, Leucipo e Demócrito, continuarão a negar que algo
podia originar do nada. No entanto, ficaram conhecidos como criadores da ideia do átomo,
uma pequena semente básica, comum à matéria. Foi assim que nasceu a ideia de que pode
existir um vazio, um espaço vazio, onde os átomos se movem. Apesar das ideias de os
atomistas serem mais similares às nossas contemporâneas, foram as ideias de Aristóteles
que ganharam raízes durantes dois mil anos. Para este um vazio teria que ser
completamente uniforme e simétrico, incapaz de se diferenciar de baixo para cima ou da
esquerda para a direita13. Ele definiu o vazio onde não há nenhum corpo, e como o
elemento básico das coisas existe eternamente; não pode haver nenhum lugar
completamente vazio. A lógica aristotélica, ao negar a existência do vazio levou à ideia de
que a natureza tem um horror vacui (Close, 2009: 5-9).
Hand-in-hand with the searches for the meaning of Nothing and the void in the
Middle Ages, there grew up a serious experimental philosophy of the vacuum.
Playing with words to decide whether or not a vacuum could truly exist was not
enough. There was another route to knowledge. See if you could make a vacuum.
Gradually, theological disputes about the reality of a vacuum became bound up with
a host of simple experiments designed to decide whether or not it was possible to
evacuate a region of space completely. This line of inquiry eventually stimulated
scientists like Torricelli, Galileo, Pascal and Boyle to use pumps to remove air from
glass containers and demonstrate the reality of the pressure and weight of the air
above our heads. The vacuum had become part of experimental science (Barrow,
2000: 23).

Segundo Levy (2011: 68) os físicos medievais, além de pensarem que a natureza tinha horror
ao vazio, também estavam convencidos que esta fugia do vazio – fuga vacui. A antipatia
medieval e renascentista para com o vazio está simbolizada em Expulsion of Joachim from the
Temple de Giotto (fig. 24). Nesta pintura, o “tabulado” está posicionado obliquamente
dentro da moldura quadrada, providenciando o espaço para os protagonistas, enquanto o

13

Close (2009: 9) explica que este conceito também aparece no Hino da Criação do RigVeda: “Was there Below? / Was there above?”.
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Fig. 23 - Hydra

Fig. 25 - Leonardo da Vinci - St. John the Baptist.
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Fig. 24 - Giotto - Expulsion of Joachim from the Temple, 1305.

resto do plano pictórico, azul ultramarino profundo, está vazio, sem qualquer mecanismo
ilusório. Esta organização geométrica da superfície que cria uma tensão na relação com as
personagens tridimensionais é o núcleo da arte de Giotto (Wolf et all, 2013: 238). Segundo
Levy (2011: 69) a cena mostra Joaquim, pai de Maria, fora da sinagoga, dentro desta está
um rabi abençoando um homem; Joaquim é empurrado por um segundo rabi para fora da
sinagoga, devido ao seu falhanço na produção de filhos. Giotto é um mestre em metáforas
estilísticas para condições espirituais e psicológicas, ele acentua o drama entre a aceitação
e a rejeição pelo emparelhamento das figuras: uma está protegida pela sinagoga, e a outra
está prestes a cair no abismo, Levy interpreta esta cena da seguinte maneira: “I think this
empty space symbolizes the spiritual emptiness and chaos that Joachim must experience in the
absence of his acceptance by traditional Jewish religion”.
Levy (2011: 70) dá-nos ainda outro exemplo, St John the Baptist de Leonardo da Vinci, no
qual o vazio confere à pintura um grande poder; uma figura sorridente e jovem do São João
emerge parcialmente de um campo escuro; as numerosas camadas de verniz criam um
sfumato luminoso, dando ao vazio uma grande riqueza. Será o S. João um mensageiro de
outro mundo, acenando a Leonardo para este entrar no reino para o qual aponta? A ideia
de Paraíso de Leonardo é tanto pacífica como um vazio escuro. No entanto, é dado ao
vazio um significado mais positivo do que em qualquer outra obra do séc. XVI. A atitude
de Leonardo é revelada num aforismo de um dos cadernos de notas: “Amid the greatness of
things around us the existence of nothingness holds the first place” (apud Levy, 2011: 70).
Durante os séc. XV e XVI, podemos perceber que o ponto essencial que marca o início do
Renascimento é exatamente quando o Homem se apercebe que já não vive na Idade Média.
Estamos assim perante o primeiro período da história consciente da sua própria existência
e que cunhou um termo para se designar a si próprio – o homem medieval não julgava
pertencer a uma idade diferente da Antiguidade Clássica: encara todo o passado em relação
ao nascimento de Cristo, o tempo da história estava ligado mais ao Céu do que à Terra –
o Renascimento não dividiu o passado conforme o plano divino, mas tomou como base as
realizações humanas e viu a Antiguidade Clássica como a era em que o homem atingiu o
apogeu dos seus poderes criadores (Janson, 1998: 366).
O Renascimento provoca uma crise na Igreja, a nova visão do homem e do mundo, mostra
quanto as ideias veiculadas pela Igreja já não faziam sentido. Grande parte da Igreja do séc.
XV tinha-se afastado dos princípios de pobreza pregados por Cristo, vivendo no luxo e na
ostentação. Petrarca, o “pai” do Renascimento apela para o ressurgimento da Antiguidade,
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revelando um humanismo individualista. Os humanistas pretendiam dinamizar o currículo
científico das universidades medievais com o acréscimo de outras áreas do conhecimento
como a poesia, a filosofia, a história, a matemática e a eloquência (retórica), baseadas nos
modelos da Antiguidade Clássica. Estas propostas, num primeiro momento, foram refutadas
pelo crivo da Igreja que as interpretou como uma espécie de retoma saudosista de práticas
reminiscentes do paganismo. Contudo, essa proposta de dinamização da sociedade e do
homem aos moldes dos parâmetros da Antiguidade Greco-romana: “...não seria a mera
repetição, de resto impossível, do modo de vida e das circunstâncias históricas dos gregos e
romanos, mas a busca de inspiração em seus atos, suas crenças, suas realizações, de forma a
sugerir um novo comportamento do homem europeu.” (Sevcenko, 1985. p. 15 apud Araújo, s.
d.: 2).
Jansen (1998: 367) explica que o objetivo do Renascimento não foi o de copiar as obras da
Antiguidade, mas o de igualá-las e até superá-las; a autoridade concedida aos modelos dos
Antigos estava longe de ser ilimitada: os escritores procuraram exprimir-se com precisão
e eloquência ciceronianas, mas não apenas em Latim; os arquitetos não passaram a
reproduzir os templos pagãos, mas as suas igrejas eram traçadas all’antica, usando um
repertório arquitetural baseado no estudo das construções clássicas; os médicos
admiraram os manuais anatómicos dos Antigos considerando-os mais corretos que os da
Idade Média, mas descobriram-lhes também falhas; e os humanistas, por maior que fosse o
seu entusiasmo pela filosofia greco-romana, não se tornaram pagãos, antes, se esforçaram
por harmonizar o legado dos pensadores Antigos com a mensagem do Cristianismo.
Mas havia já o anseio da reforma da religião, do culto e da sensibilidade religiosa que se
anunciava e que seria desfechada de forma radical, fracionando a cristandade por outros
humanistas, mais tarde, como Lutero, Calvino e Melanchton. (Sevcenko, 1985: 21 apud
Araújo, s. d.: 3).
Como consequência da lacuna deixada pelo enfraquecimento do cristianismo no Ocidente
temos o vazio existencial. Embora a queda da soberania religiosa tenha proporcionado
maior liberdade, o homem passa a perceber-se sozinho e desamparado, sem o factor
supremo que dá significação à vida (Gonçalves, 2012).
“Deus está morto” é uma famosa citação do filósofo Friedrich Nietzsche e aparece pela
primeira vez na obra “A Gaia Ciência”:
O homem louco. - Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã
acendeu uma lanterna e correu ao mercado, e pôs-se a gritar incessantemente:
“Procuro Deus! Procuro Deus!”? – E como lá se encontrassem muitos daqueles
que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele
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está perdido? Perguntou um deles. (…) – gritavam e riam uns para os outros. O
homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. “Para
onde foi Deus?” gritou ele,” já lhes direi! Nós o matamos – vocês e eu. Somos
todos seus assassinos! Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber
inteiramente o mar? (…) Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus?
Não sentimos o cheiro da putrefação divina? – também os deuses apodrecem! Deus
está morto! Deus continua morto! E nós o matamos!14

Desta maneira, ao eliminar-se Deus, elimina-se do mesmo modo todos os valores que até
então serviam de base e fundamento para a vida. Mas como chegamos a esta “morte de
Deus”?
Segundo Cristão (2010) até ao século XVI, a Igreja Católica dominava por completo a
sociedade europeia. Muitos membros do alto clero viviam luxuosamente em contraste com
o ideal de pobreza pregado por algumas ordens religiosas e a corrupção e a imoralidade
eram frequentes entre eles. Alguns humanistas cristãos, como Erasmo de Roterdão,
apelaram para uma profunda reforma da Igreja, que moralizasse a vida eclesiástica e
reconduzisse o Cristianismo à sua pureza original. Mas as críticas não tiveram uma receção
amistosa. Em 1513, o papa Leão X pediu aos fiéis que contribuíssem com dinheiro para as
obras da Basílica de S. Pedro. Em troca desta contribuição, o Papa concedia-lhes uma bula
de indulgências, isto é, um documento que declarava o perdão das almas do purgatório.
Mais tarde, em 1517, Martinho Lutero, tomou uma posição pública contra essas
indulgências, numa proclamação conhecida como as Noventa e Cinco Teses. Este acabaria
por ser excomungado pelo Papa, mas as suas ideias deram início à Reforma Protestante.
O processo de dessacralização foi lento, mas inevitável, pois a dúvida religiosa ía crescendo.
Gonçalves (2012) refere que no século XVIII as preocupações passam lentamente para a
vida terrestre e para os acontecimentos reais. A Revolução Francesa acaba com
pressupostos que tinham sido considerados como verdadeiros durante séculos. É no séc.
XIX que a dominação sobre a Natureza e sobre a técnica se acentuam e acontece a
“desvalorização dos valores supremos” atestados por Nietzsche como o niilismo. O
niilismo é chegada do nada.
No século de Nietzsche o positivismo anunciou a substituição da religião pela ciência, e
sendo esta o fim de todo e qualquer absoluto, seria então o homem, com este instrumento
na mão, um novo deus? Seria o deus do perecível, do mutável, do relativo, do que está
sempre ampliando o consumo e, assim, ampliando o vazio – o nada. O niilismo.
Souto (2011: 131) argumenta que Nietzsche não tinha como objetivo responder às
questões “o que é Deus?” nem “onde está Deus?”, mas sim mostrar que o Homem ao
14
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matar Deus, também atentou contra a sua própria integridade, o homem moderno ficaria
assim, envolto pela sombra do Deus morto, sofrendo um choque fatal caindo em profunda
incerteza. Steve Bruce (apud Armani, 2007: 183) sugere que o principal aspeto da
secularização na sociedade é a indiferença causada pela falta de socialização religiosa.
Paradoxalmente, a modernidade que conduziria o homem à sua completa autonomia,
também o conduziria a uma crise existencial. Quando o homem se coloca como criador e
criatura sente-se solitário e desamparado. Segundo Lipovetsky (2005 apud Gonçalves,
2012), as conquistas da modernidade podem responder a quase tudo, e aquilo que fica sem
resposta cai no abismo do vazio.
1.3.1. Percurso do esvaziamento figurativo – A Arte Abstrata
Desde o começo da Era Moderna, o mundo ocidental tem enfrentado problemas
essencialmente idênticos em toda a parte, e as tradições locais foram cedendo
continuamente o lugar a tendências de caráter internacional. Entre estas podemos distinguir
três correntes principais, qualquer delas incluindo um certo número de “ismos”, que
começaram entre os Pós-impressionistas e alcançaram largo desenvolvimento no século
XX: a da Expressão, a da Abstração e a do Fantástico. Estas correntes não se excluem entre
si, pelo contrário, inter-relacionam-se de diversos modos. São três correntes que não
correspondem a estilos pré-determinados, mas a atitudes gerais do espírito (Jansen, 1998).
Segundo Harrison (2001), o desejo de ser “moderno” cresceu, basicamente, a partir dum
sentimento de que o presente estava a ser desmedidamente formado com base na imagem
do passado e, por consequência, com alguma perda de identificação com a corrente
dominante da cultura. Se o Modernismo não foi académico nas suas origens nem no seu
desenvolvimento, como geralmente acontecia, então também não surgiu apenas porque
alguns artistas não quiseram conformar-se com os estilos clássicos. Foi porque todo um
tipo de existência, era incompatível com o mundo de valores que as academias se
propunham representar. Nestas circunstâncias, os modelos académicos acabavam por vir a
mostrar-se inadequados, decadentes e opressivos. O futuro artista moderno tinha, assim,
de procurar para além da tradição clássica vigente, noutras esferas da cultura ou,
simultaneamente noutras culturas, modelos e formas de consecução estética a seguir.
Desde o início do séc. XX, e mais do que em qualquer outra época a partir do
Renascimento, os artistas, educados nas tradições artísticas europeias procuraram, de
forma consciente, vias radicalmente distintas para representar a vivência que tinham do
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mundo; criaram uma arte reveladora de aspetos da realidade que pareciam inacessíveis às
técnicas e às convenções da arte figurativa. De repente, o grande e duradouro conceito de
que a pintura podia descrever a realidade do mundo através da mimese, foi posto em causa.
Passando a ser vista, por muitos artistas, como um obstáculo à sua capacidade de
representar as realidades da experiência, incluindo a experiência espiritual. Os artistas
também sentiam a necessidade de tomar em consideração as realidades há pouco
desvendadas pela ciência: a dinâmica recém-descoberta pelos matemáticos e físicos, os
novos conceitos em psicologia, os avanços pós-darwinianos na biologia, na religião e na
filosofia “natural”. Eram ainda sensíveis à nova política da democracia social, do comunismo
e da liberdade individual. Tinham conhecimento das grandes mudanças operadas na
tecnologia industrial, dos auspícios da aviação, do motor de combustão interna, da
fotografia e do cinema. Tudo isto implicava a rejeição das formas antigas de arte, que
procuravam imitar a aparência das coisas, e a invenção de novas formas suscetíveis de
revelar as relações subjacentes entre as coisas – os objetos são objetos, podem ser
descritos, mas a representação das relações dinâmicas entre os objetos exigia uma
linguagem visual abstrata (Gooding, 2002: 6/7).
Sun (2004: 33) explica que com a exploração das ciências físicas, as noções de “mundo
finito” ou de “permanência da matéria”, já não tinham lugar no mundo físico. Esta mudança
implicava que a perceção do mundo físico tivesse removido a ideia de “objetos” e a
substituísse pela ideia de “eventos”. O impacto desta mudança trouxe uma nova maneira
de ver o mundo que encorajou os artistas a partirem da ideia superficial de realidade para
a introspeção.
Dizer simplesmente que a pintura abstrata é apenas uma reação contra a exausta imitação
da natureza, ou que é a descoberta de um campo ou forma pura ou absoluta, é ignorar o
carater positivo da arte, as suas energias subjacentes e fontes do movimento. Ele traz
dentro de si, quase todos os pontos da marca de mudança das condições material e
psicológicas que circundam a cultura moderna (Schapiro, 1937: 201/2).
Para os artistas contemporâneos, a originalidade criativa estava subordinada aos
imperativos da autenticidade: resposta às solicitações da vida interior,
envolvimento genuíno com a realidade externa e franqueza de elocução. Tal enfâse
na experiência individual tornou inevitável que a obra destes assumisse inúmeras
formas distintas e o que pensavam do significado e dos objetivos da Arte fosse
concomitantemente distinto. Não havia um “movimento abstrato” enquanto tal,
mas inúmeras manifestações de uma poderosa corrente na arte contemporânea
alheias à representação dos objetos identificáveis no espaço pictórico (fosse qual
fosse o estilo ou a maneira) e viradas para a apresentação de um quadro ou de uma
escultura como um objeto real num espaço real. Alguns artistas acreditavam, na
verdade, que tal objeto era suscetível de emanar uma energia sensual ou espiritual,
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que ativava o espaço circundante. A disposição de linhas, formas e cores na tela,
ou de formas esculturais puras no espaço, depois de abstraídas da natureza,
atuavam diretamente no espetador, tal como os fenómenos naturais da luz, cor,
textura e movimento. Alguns consideravam que a obra de arte abstrata podia
induzir à perceção do sobrenatural ou do transcendente, indo substituir na vida
espiritual os objetos sagrados ou os ícones do passado (Gooding, 2002: 7).

Para Baas (2005: 53) o conhecimento empírico e científico do mundo material levou, desta
forma, um significante número de artistas, à exploração da realidade numenal, acessível à
intuição e não aos sentidos ou ao intelecto. Kandinsky foi um grande impulsionador desta
perspetiva, pois para ele a arte tinha o potencial de servir como força positiva espiritual no
mundo, e uma “verdadeira” obra de arte leva a uma vida interior cheia – a boa arte tem
alma – a palavra de Kandinsky para esta força de vida era Klang, reverberação espiritual.
Quando a religião, a ciência e a moral são abaladas (esta pela rude mão de
Nietzsche), e quando seus apoios exteriores ameaçam desmoronar, o homem
desvia o seu olhar das contingências exteriores e volta-o para si mesmo.
A literatura, a música, a ciência e a moral são as primeiras afetadas. É nelas que,
pela primeira vez, pode-se tomar consciência dessa mudança de rumo espiritual. A
imagem sombria do presente nelas se reflete. A grandeza nelas deixa-se pressentir,
quando ainda não é mais do que um ponto minúsculo, que só uma ínfima minoria
descobrirá e qua a massa ignora.
Elas refletem a grande escuridão que se anuncia. Elas próprias se obscurecem e se
enchem de sombras. Desviam-se do conteúdo sem alma da vida presente. Apegamse ao que permite livre curso a suas tendências e às aspirações das almas sedentas
de imaterial (Kandinsky, 1996: 48).

A designação “arte abstrata” é utilizada, pela primeira vez, por Kandinsky para se referir à
sua obra Sem Título (Primeira Aguarela Abstrata), de 1910 (ver figura nº 26). Mas a
possibilidade de uma arte não figurativa havia já sido admitida, em termos teóricos, por
Wilhelm Worringer (1881-1965), historiador e teórico da arte alemão, com o seu ensaio
Abstração e Empatia (1908), onde defende que a pintura sempre demonstrou uma tendência
para a “sublimação” do dado real, ou seja, mesmo prevalecendo o impulso para a imitação,
a representação sempre privilegiou o carácter essencial da coisa representada; num
processo de empatia, dá-se a transferência da vitalidade orgânica própria do homem para
os objetos do mundo dos fenómenos (Lopes, s. d.: 1). Vallier (1980: 20) explica que
Worringer parte do princípio que a história da arte deve passar a ser concebida como uma
história da “vontade de fazer” e não como uma história do “poder fazer”; atitude que
implica uma inversão da perspetiva da análise estética. Em vez de apreendermos o objeto
analisando a sua forma, devemos, pelo contrário, partir do comportamento do sujeito e,
nessa base, abordar a forma: abordá-la, digamos, do interior, como uma intenção, em vez
de a ver como um resultado.
Para Gooding (2002: 8), um dos problemas que surge quando falamos sobre a abstração, é
o uso do próprio termo “abstrato”, pois este foi amplamente utilizado para descrever a
66

distorção figurativa, ou o exagero na pintura e na escultura, ou ainda dispositivos formais
que derivam das convenções da representação naturalista. Descreveram-se como
“abstratas” as obras de artistas figurativos, como por exemplo, Picasso, Matisse, Brancusi e
Moore. A vulgarização do termo pretendia indicar a mudança na representação de objetos
ou do espaço como são percecionados na natureza, isto é, do “que as coisas parecem”,
para uma representação mais generalizada, simplificada ou distorcida dos mesmos. Gooding
(2002: 10) resolve este problema de definição ao entender por arte figurativa qualquer
modo de representação na pintura e na escultura que proporcione aos olhos a ilusão de
uma realidade percecionada, se bem que simplificada, distorcida, exagerada ou empolada.
Assim, abstrato em arte não é figurativo; sejam quais forem os termos que porventura
sejam utilizados devido a circunstâncias históricas, ideológicas ou críticas. Gooding (2002:
11), designou por abstrata toda a arte com essa característica negativa. E nenhum relato da
arte abstrata pode ignorar a importância para a sua evolução, de certos tipos de arte
figurativa – especialmente o Cubismo – que se aproximam da abstração. Mais do que a arte
representativa, a arte abstrata exige o encontro genuíno, a sensação da própria coisa. Para
os seus efeitos, sejam simples ou complexos, sensuais ou concetuais, depende da presença
do observador, que permite atribuir significados possíveis à apresentação das formas e das
cores, aos seus padrões e ritmos visíveis, às suas formas, contornos e texturas. Os
significados são criados quando essas realidades concretas os impõem, através dos sentidos,
à imaginação recetora.
Antes de existir uma arte de pintura abstrata, já se acreditava que o valor da imagem residia
nas cores e formas:
Music and architecture were constantly held up to painters as examples of a pure
art which did not have to imitate objects but derived its effects from elements
peculiar to itself. But such ideas could not be readily accepted, since no one had
yet seen a painting made up of colors and shapes, representing nothing. If pictures
of the objects around us were often judged according to qualities of form alone, it
was obvious that in doing so one was distorting or reducing the pictures; you could
not arrive at these paintings simply by manipulating forms. And in so far as the
objects to which these forms belonged were often particular individuals and places,
real or mythical figures, bearing the evident marks of a time, the pretension that
art was above history through the creative energy or personality of the artist was
not entirely clear. In abstract art, however, the pretended autonomy and
absoluteness of the aesthetic emerged in a concrete form. Here, finally, was an art
of painting in which only aesthetic elements seem to be present (Schapiro, 1937:
185).

A aprendizagem dos artistas abstratos fez-se, segundo Gooding (2002: 9), a partir da
diversidade da arte decorativa, da arquitetura, das belas estruturas da matemática e da
geometria, da arte folclórica e dos objetos etnográficos, das descobertas assombrosas do
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invisível, das estruturas da realidade expostas pelas novas técnicas fotográficas, das várias
perceções da nova psicologia e das novas tecnologias da máquina; mas foi acima de tudo a
música que facultou um exemplo de arte puramente não-representativa, com variações da
estrutura formal e grande capacidade afetiva. A abstração demonstrou ser um meio de
expressão poderoso capaz de uma grande multiplicidade de experiências e ideias.
Se é certo que Kandinsky é o primeiro pintor onde a abstração nasce de uma convicção
profunda, não é menos verdade que tal fenómeno se verifica noutros pintores pela mesma
altura. Poucos anos mais tarde, Mondrian como Malevich, seguindo caminhos diferentes,
abandonam a figuração, chegando igualmente à abstração (Vallier, 1980: 9).
The pure abstraction of Kandinsky, Mondrian and Malevich was related to their
mystical preoccupations in a number of ways. Firstly, through the widespread
influence of new ideas such as theosophy; secondly through the combination of
various arts in order to use the contribution of each to spiritual harmony, especially
the link between music, theatre and art; and thirdly through their belief that an
artist had to express his inner feelings. All three artists took the path to abstraction
for different reasons and in different ways (Piggott, s. d.: 1).

Clonwey (s. d.) explica que o início da arte moderna, especialmente a arte abstrata, tem
fortes raízes espirituais, este não é um facto muito óbvio pois a maioria dos ensaios escritos
sobre este tema, focam-se nas muitas inovações formais do início do séc. XX, omitindo o
que poderá ser a motivação central dos pioneiros da arte moderna. Kandinsky, Mondrian,
Arp, Duchamp, Malevich, Newman, Pollack, Rothko e outros possuem raízes espirituais
comuns. Para estes a arte, era primariamente, sobre espiritualidade e talvez o veículo mais
apropriado para expressar e desenvolver esta espiritualidade. Kandinsky expressa esta
convicção em 1912 no seu livro Do Espiritual na Arte e Mondrian menciona-o em muitos
dos seus escritos, assim como outros pintores, poetas e músicos.
Quer esta busca seja pessoal, quer tenham visto o artista como um profeta na vanguarda
do desenvolvimento espiritual do ser humano, muitos artistas do séc. XX viram a sua arte
em termos espirituais. Também para muitos, a espiritualidade expressa nas suas obras
deriva de apropriações orientais. Práticas e ideias hinduístas e budistas tiveram uma forte
influência nestes artistas, em alguns casos diretamente, noutros através da influência de
Helena Blavatsky e da Sociedade Teosófica15 da qual foi fundadora. Mondrian foi membro
desta sociedade e Kandinsky escreveu de forma aprovadora sobre esta. O objetivo destes
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A Sociedade Teosófica foi fundada em Nova Iorque, em 1875, por Helena Blavatsky. O seu objetivo era criar uma religião “científica” baseada
no absoluto conhecimento das coisas espirituais em vez da fé. Ela tentou muitas vezes formular uma ponte entre a lacuna entre razão e fé, através
da combinação de elementos do Neoplatonismo, Bramanismo, Budismo, Gnosticismo, Cabalismo, Rosacrucianismo e Hermetismo. A teosofia refunde
positivismo nos termos religiosos, oferecendo uma solução, para o problema do séc. XIX de como reanimar o mundo material com qualidades
espirituais (Bass, 2005: 54).
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artistas era expressar uma realidade além do material, uma consciência do tipo que se
obtém através de um estado meditativo, na qual a realidade ordinária é transcendida. Tomar
conhecimento deste objetivo faz-nos ver de forma diferente as telas brancas ou
monocromáticas, os espaços vazios, e as formas simples ou biomórficas de muitas obras
abstratas. Estas podem ser vistas como auxiliares meditativos para revelar o transcendente
ou provocar uma consciência transcendente. De facto, algumas parecem-se, fortemente,
com obras orientais produzidas com esse objetivo especifico (Clowney, s.d.).
A arte abstrata tem que ser entendida como fenómeno e não como mera tendência; a sua
evolução desde os anos 10 aos anos 60 é a de um fenómeno em que, desde o início, se
esboçaram várias correntes, que depois se esbatem para ressurgirem a alguns anos de
distância. Podemos distinguir vários períodos no desenvolvimento da arte abstrata: o
primeiro entre 1910 e 1920, que é o período das origens, extremamente criativo; um
segundo período entre 1920 e 1930, no qual assistimos à aplicação prática das formas
abstratas. Depois de 1930 começa a expansão da arte abstrata por toda a Europa, no
entanto, esta fase, sob ponto de vista estético, é uma regressão, a forma abstrata esgota-se
e resvala para uma espécie de academismo. Em 1939, com o início da Segunda Guerra
Mundial, a arte abstrata parece ter perdido toda a sua força criadora. Mas, logo a seguir,
em 1945, ganha uma nova vitalidade, principalmente nos Estados Unidos da América. Nos
anos 50 existe uma grande ambiguidade, muitos artistas que se consideram abstratos, são
de facto figurativos, é um período bastante confuso (Vallier, 1980: 23).
1.3.2. Contribuições para o esvaziamento figurativo
1.3.2.1.

Cubismo e Futurismo
Julgou-se com frequência que a fotografia libertou a pintura do fardo da
representação, e que portanto lançou os fundamentos da abstração. A pintura
podia desenvolver formas abstratas peculiares, explorando as propriedades
inerentes ao próprio médium: linha e plano, cor e forma sobre a superfície lisa do
suporte. Podia dissociar-se das ficções e truques do naturalismo: sombreado,
modelagem e cor imitativa; da criação de objetos e de topografias, do delineamento
do rosto e da figura da narrativa moral e dramática. Podia aspirar à autodefinição
pura e ao fazê-lo, criar imagísticas análogas às energias ocultas por sob o manto das
aparências naturais. Tais energias podiam ser físicas (manifestadas na luz, nas formas
e no movimento), mentais (manifestadas na linguagem, nos sinais e nos símbolos,
na geometria e nos diagramas), morais ou espirituais (manifestadas nos sentimentos
e nas ideias. (…) [Muitos] atribuíram as novas liberdades de abstração à
redundância de representação proporcionada pela fotografia, estavam na realidade
bastante enganados. Com efeito, a influência mais significativa da fotografia fez-se
sentir na pintura “com um tema”. É mais elícito afirmar que a abstração derivou de
inúmeros avanços na pintura figurativa (…). O mais significativo desses avanços foi
o Cubismo… (Gooding, 2002: 32/3).
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Anteriormente os Simbolistas já tinham reagido contra o materialismo dos seus
percussores, retornando às preocupações espirituais interiores foi, no entanto, o Cubismo
o primeiro movimento a expressar novas ideias artísticas através da noção de geometria,
procurando ativamente descrever objetos e eventos que não podiam ser realizados através
da fotografia. Picasso e Braque defendiam que o seu objetivo era “reestruturar a
representação através de uma redefinição do realismo, mostrar a realidade sólida dos
objetos, não a mera aparência”. Para o Picasso a natureza e a Arte eram duas coisas muito
distintas, pois através da arte expressamos a nossa conceção daquilo que a natureza não é.
A expressão pictórica não se baseia na realidade da visão (sight) mas na realidade da
introspeção (insight) desta forma, o conceito visual de restruturação e distorção tornouse numa maneira primária de distinguir arte da natureza e entrar numa nova realidade, uma
que é mais criativa do que descritiva (Sun, 2005: 34).
...two aspects of abstract painting, the exclusion of natural forms and the
unhistorical universalizing of the qualities of art, have a crucial importance for the
general theory of art. Just as the discovery of non-Euclidian geometry gave a
powerful impetus to the view that mathematics was independent of experience, so
abstract painting cut at the roots of the classic ideas of artistic imitation. The
analogy of mathematics was in fact present to the minds of the apologists of abstract
art; they have often referred to non-Euclidian geometry in defence of their own
position, and have even suggested an historical connection between them
(Schapiro, 1937:186).

O uso das formas geométricas transformou a figura realística numa imagem abstrata. Apesar
do contorno dos olhos, nariz e outros, puderem ser identificados, a imagem tinha como
desígnio representar, não a renderização convencional de um objeto ou ideia, mas a essência
do individual, da própria forma. A redução da aparência realística do objeto também se
refletia no emprego da cor; para Braque (na fase analítica) a cor perturba o espaço na
pintura, devia-se, desta forma, evitar o uso de cores complexas. Esta ideia era similar a da
pintura chinesa monocromática, onde se procurava um reino mais espiritual, metafísico,
através da quebra da restrição das imagens realistas.
Picasso criou uma multiplicidade de pontos de vista que permitiram aos espectadores ver
os objetos de todos os lados de uma vez só. Esta técnica, não apenas estendeu as
possibilidades do espaço físico, como também trouxe a noção de tempo, a quarta dimensão,
para o espaço. A abordagem diferente ao tratamento do espaço levou a uma valorização
da qualidade plana da superfície na pintura. Este achatamento permitiu ao observador uma
experiência de espaço e tempo de forma mais temporal. A ideia do espaço temporal que o
Cubismo usou, pode ser considerada como a visualização de objetos num estado de
consciência superior. Intenção também similar à função espacial da pintura chinesa, a qual
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devia providenciar uma experiência mental. Para o observador o conceito espacial do
Cubismo, apenas não libertou os seus olhos do hábito da perceção de objetos, mas também
os levou a uma nova experiência da realidade (Sun, 2005).
Picasso e Braque empenham-se na busca infatigável e ativa da realidade visual cujos
precedentes imediatos se encontravam na obra de Cézanne; não é só o puramente visual
que intervém nos processos de “ver”. O legado de Cézanne reside na sua coragem em
admitir a complexidade de perceção visual e em reconhecer as implicações desta na pintura:
“No pintor há duas coisas, os olhos e a mente, que devem entreajudar-se. Torna-se necessário
contribuir para a sua evolução mútua, os olhos através da contemplação da natureza, a mente
através da lógica de sensações organizadas que facultam os meios de expressão”. Foi esta “lógica
de sensações” que Picasso e Braque pretendiam alcançar, ao fazê-lo converteram a pintura
numa “coisa da mente”, ao inserirem no processo a exploração de faculdades de conceção
construtivas, como refere Gooding (2002: 35).
O conceito de simultaneidade do Cubismo teve um grande impacto em diversos grupos de
arte contemporânea. O Futurismo desenvolveu o conceito da dinâmica da máquina dentro
da exploração dos elementos espaciais. Aqui o conceito de espaço baseava-se na ideia de
continuidade da velocidade e representavam um espaço temporal que estendia a
simultaneidade do espaço Cubista, envolvendo um significado mais dinâmico e simbólico.
As técnicas que ambos movimentos – Cubismo e Futurismo – empregaram pretendiam
obter efeitos que os libertavam da ilusão da superfície do mundo, do pensamento lógico e
de valores convencionais. Ao eliminarem a forma real, ao usarem diversos pontos de vista
e ao transformarem a superfície plana num movimento fluido, libertaram-se das tradições
Ocidentais. Estas manifestações são muito similares ao caminho de xu-shi (vazio-sólido) na
estética chinesa que usa o infinito do xu (vazio) para criar a vitalidade dos elementos visuais
e o espaço contemplativo. Desta maneira Sun (2004: 38), argumenta que o vazio se tornou
num factor motivador muito importante na prática criativa. Os valores plásticos
transformam-se numa força positiva para redefinir valores artísticos e num veículo em
direção ao espírito metafisico da arte. A característica essencial do vazio afetou, por sua
vez, o desenvolvimento artístico das formas manifestas no Cubismo e no Futurismo,
levando à abstração que era, por sua vez, caracterizada por formas analíticas, geométricas,
estruturais e dinâmicas, que setransformaram no catalisador do conceito de arte nãoobjetiva (termo que é mais tarde substituído por construtivismo, segundo alguns
historiadores).
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No entanto, embora os Cubistas se afastassem, decisivamente, da imitação das aparências
e valorizassem mais a pintura enquanto obra autónoma, enquanto “facto pictórico” – uma
coisa composta – nunca perderam a natureza visível da vista; a sua busca privilegiava novos
meios de representar o mundo visível, ou antes, de o reinventar através da pintura, de
modo a ser fiel à própria natureza do ver. Ver, não é acreditar, e como Braque (apud
Gooding, 2002: 35) notou: “Os sentidos deformam, a mente forma.”
1.3.2.2.

O espiritualismo de Kandinsky

Kandinsky dedicou-se à pintura muito tarde, aos trinta anos, como refere Sousa (1990: 31).
O momento desta escolha aconteceu quando, numa exposição viu a obra Montes de Feno
(fig. 27) de Monet, onde as cores exerciam uma força que o artista até então desconhecia:
Até então, conhecia apenas a arte naturalista para dizer a verdade quase só os
russos. (…) De súbito, encontrei-me pela primeira vez perante uma pintura que
representava uma meda de feno, como indicava o catálogo, mas que eu não
reconhecia. Esta incompreensão perturbava-me e intrigava-me fortemente. Achava
que o pintor não tinha o direito de pintar de uma forma não imprecisa. Sentia,
surdamente, que nesta obra faltava o objeto (o assunto). Mas, a certa altura,
verifiquei, confuso e admirado, que a obra em questão não se limitava a
surpreender, pois ficava indelevelmente gravada na memória e reconstituía-se aos
nossos olhos com todos os pormenores. Tudo isto se manifestava em mim de uma
forma confusa e não podia ainda prever as consequências naturais de tal
descoberta. Mas o que se tornou imediatamente nítido para mim foi o poder
inacreditável, que eu até então desconhecia, de uma paleta que ultrapassava todos
os meus sonhos. A pintura, passei a vê-la como dotada de um poder fabuloso. Mas,
inconscientemente o ‘objeto’ utilizado na obra como elemento indispensável,
perdeu, para mim, toda a importância (Vallier, 1980: 48).

Devido a este impulso, parte para Munique, estuda na Academia Real e aí conhece Paul
Klee, que passa a ser um dos seus melhores amigos. Apesar de ter um apartamento em
Munique, compra também, uma casa em Murnau, onde o pintor russo Jawlensky o costuma
visitar. Tendo estudado com Matisse, Jawlensky encoraja Kandinsky a pintar a paisagem à
sua volta simplificando as formas e a utilizar as cores brilhantes e iluminadas dos fauves. Foi
assim que Kandinsky iniciou a sua prática artística. Em Munique aprendeu muito sobre a
técnica com os artistas da Arte Nova e com os fauves; da Arte Nova adotou a linha
decorativa e sinuosa e as formas simples; de Matisse e das antigas pinturas em vidro que
encontrou em Murnau aprendeu a compôr grandes áreas de cor, usando uma palete
vibrante e luminosa (Sousa, 1990: 37). Entre 1908-9, a aldeia de Murnau surge
completamente transfigurada nas suas telas. A tensão do toque e a construção de
contrastes, que já se verificavam nas obras anteriores, animam agora, toda a superfície da
tela, Murnau é apenas um pretexto para um choque de formas fortemente coloridas. O
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Fig. 27 - Monet - Montes de Feno, 1891, óleo sobre tela.

Fig. 26 - Kandinsky - Sem título (Primeira aguarela abstrata), 1910, aguarela, tinta
indiana e grafite sobre papel, 49.6×64.8 cm

Fig. 28 - Kandinsky - Igreja em Murnau, 1910, óleo sobre cartão,
65x50cm.
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mesmo choque levará ao estilhaçamento da forma, onde a cor ultrapassa os limites dos
objetos transfigurados; é a própria força da cor que lhe dá asas (Vallier, 1980: 60).
De volta a Munique trabalha os mesmos temas, mas simplifica-os de tal forma que as linhas
e a cor, em vez dos objetos propriamente ditos, tornam-se no meio para exprimir as suas
emoções e sensações (Sousa, 1990: 33). Em 1910, Kandinsky começa a utilizar enormes
manchas de cor, a paleta torna-se mais clara e luminosa; um exemplo é a Igreja (fig. 28), que
se situa já no limiar da abstração. O campanário e o telhado da igreja, assim como os
troncos das árvores, são ainda figuras que conseguimos identificar. O mesmo não acontece
com os outros elementos da composição, o céu, a terra e a vegetação, o conjunto forma
uma unidade que surpreende e atrai. Encontramo-nos perante a passagem do material para
o espiritual – o desaparecimento das categorias cerebrais, sob a força da reação imediata
dos sentidos (Vallier, 1980: 60). Durante todo este ano, o munto exterior ainda persistirá
nos seus quadros, mesmo já depois de ter concebido a sua primeira aguarela abstrata (fig.
26). É de forma lenta e progressiva que Kandinsky se liberta da realidade, pois teme cair
numa forma sem significação. À medida que a realidade, considerada supérflua, vais
perdendo força, o ato de pintar ganha um novo impulso (Vallier, 1980: 61).
Em 1911, conjuntamente com Franz Marc criou o grupo Der Blaue Reiter, as duas primeiras
exposições, nesse ano e no ano seguinte, mostraram, por meio de uma variedade de formas,
as muitas maneiras pelas quais o artista manifesta as suas emoções; havia vários tipos de
pintura, desde as pinturas abstratas de Kandinsky a Rousseau; encontravam-se também
obras de Schonberg, que além de ser pintor, era também compositor. Semelhante a
Kandinsky, Schonberg, também desafiava as ideias convencionais da composição e a partir
deste encontro os dois tornaram-se amigos. Kandinsky tinha um grande interesse pela
música assim como amplos conhecimentos teóricos, em 1912, no almanaque do Der Blaue
Reiter foi publicado um artigo que tinha uma melodia da sua autoria (Soares, 1990).
Segundo Parter (apud Gooding, 2002: 20) “toda a arte aspira à condição de música”, das artes,
a música é a abstração mais pura que transcende a linguagem, é absolutamente sensual e,
no entanto, capaz de chegar de imediato ao espírito do ouvinte. Ao virar-se para a abstração
a arte visual visava franquear a realidade interior e espiritual do observador, procurando
tornar-se o sinal exterior e visível de uma verdade invisível. Para Kandinsky a arte era
fundamentalmente uma experiência espiritual; o artista seria capaz de criar outra realidade
que se somaria ao mundo quotidiano. “As cores e as formas que utilizo livremente fazem parte
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da natureza; eu apenas elimino o intermediário – o objeto reconhecido como tal” (apud Soares,
1990: 36).
Os nossos vários sentidos respondem a estímulos particulares de forma imediatamente
contingente – cores, sabores, sons – mas que eles próprios são componentes de uma
estética estrutural mais profunda, que reconhece as correspondências diretas entre as
experiências sensoriais ativadas. A esta crença, na sinestesia, encontra-se intimamente
associada a ideia de que todas as sensações, são a um tempo, uma experiência e um sinal,
ou seja, constituem um aspeto da realidade que transcende o caráter imaterial mediato do
audível, do tangível e do visível; e também transcende as palavras. Kandinsky designou-o
por realidade espiritual, que se situa para além do mundo sensível e da compreensão
racional, “a alma”. Os indícios mais profundos que temos da mesma são conseguidos através
da religião e da arte (Gooding, 2002).
Soares (1990) refere que, Kandinsky pretendia que a arte fosse igual à música, que chegasse
diretamente aos sentidos sem necessidade de uma história, desta forma, acreditava que as
cores podiam ser usadas como sons:
Há vários anos que a música é por excelência a arte que exprime a vida espiritual
do artista. Os meios que a música dispõe nunca lhe servem – tirando alguns casos
excecionais, em que se afastou do que é o seu próprio espírito – para reproduzir
a natureza, mas sim para dar uma vida própria aos sons musicais. Para o artista
criador, que quer e deve exprimir o seu universo interior, a imitação, mesmo
quando conseguida, das coisas da natureza, não pode ser um fim em si mesmo. Por
isso, inveja a facilidade, a vocação, com que a mais imaterial de todas as artes, a
música, chega a esse estádio de expressão. Compreende-se que se interesse por
toda essa arte e que se esforce, na sua, por descobrir processos similares. Daí
verificar-se na pintura esta procura por ritmo, da construção abstrata, matemática,
e também o valor que hoje atribuímos à repetição dos tons coloridos, ao
dinamismo da cor (Kandinsky apud Vallier, 1980: 56).

Kandinsky acreditava que à semelhança da música, a pintura devia ser a expressão da “vida
interior”, das intuições e dos sentimentos mais profundos do artista, sem recurso à
“reprodução dos fenómenos naturais”. Tal como a música, devia virar-se para a criação de
formas autónomas e para a aplicação de métodos adequados ao seu próprio medium, e
libertá-la da “mera representação”. Desta ambição nasceu “o desejo moderno de ritmo na
pintura, da construção abstrata, matemática, das notas repetidas de cor, de imprimir
movimento à cor”, em resumo da abstração (Gooding, 2002).
Segundo Soares (1990: 33) as descobertas sobre o potencial expressivo da cor foram
confirmadas num fim de tarde, quando se emocionou com um quadro seu que estava
colocado ao contrário, não conseguiu reconhecer o tema na semiobscuridade, mas estava
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impregnado por um bruxulear interior, onde Kandinsky apenas distinguia formas e cores e
cujo teor era incompreensível.
Era já perto da hora do crepúsculo. Regressava a casa com a caixa das cores, depois
de um estudo, ainda absorto no trabalho realizado, quando, subitamente, reparei
que numa das paredes da casa havia um quadro de uma beleza extraordinária,
refulgindo interiormente, como se possuísse uma luz intima. De início, senti-me
perfeitamente perplexo. Fui-me aproximando desse quadro enigmático em que
apenas via formas e cores e cujo conteúdo não conseguia entender. Depressa
encontrei a chave do enigma: era um quadro meu que tinha sido colocado ao
contrário. No dia seguinte, à luz do dia, tentei reviver a sensação da véspera, mas
só obtive meio êxito. Mesmo pondo-o ao contrário, encontrava no quadro o
‘objeto’… Soube nesse mesmo instante que os ‘objetos’ constituíam um obstáculo
para a minha pintura. Sob os meus pés abria-se um abismo terrível, mas, ao mesmo
tempo, deparava com um número sem fim de possibilidades e com todo o tipo de
questões envolvendo grandes responsabilidades, sendo a mais importante de todas
estas: ‘o que é que deve substituir o objeto?’ (Kandinsky apud Vallier, 1980: 52).

Desde esse momento passou totalmente para a abstração, compreendeu que a descrição
realista dos objetos comuns não tinha a menor importância para a sua arte; procurou então
uma linguagem própria e independente da representação da realidade.
De 1910 a 1914, retomou todos os trabalhos anteriores, simplificando-os, tornando-os
abstratos, para que, o tema só pudesse ser percebido gradualmente. Kandinsky passou a
pintar diretamente no vidro, repetindo os mesmos motivos, de seguida, por meio de vários
esboços, normalmente em aguarela, as formas iam-se tornando cada vez mais abstratas, até
chegar à composição final em grandes dimensões, onde o tema inicial não era
imediatamente reconhecido (Soares, 1990: 32).
Desta forma, a elaboração progressiva da abstração vai evoluindo de tela para tela durante
1910-14, fase que se divide em três géneros diferente: as Impressões, que são impressões
diretas da natureza exterior, sob uma forma desenhada e pintada, executa seis Impressões,
todas em 1911; as Improvisações, que resultam da expressão, em grande parte inconsciente,
e muitas vezes nascidas subitamente, de acontecimentos de caráter interior, estendem-se
por todo o período; e as mais ambiciosas, as Composições, que se realizam de forma idêntica
às Improvisações, mas que, lentamente elaboradas, foram retomadas, examinadas e
demoradamente trabalhadas a partir dos primeiros esboços, têm todas grandes dimensões.
Em 1913 podemos ver já nas composições, como a Composição VI e VII (fig. 29), a
confirmação plena da abstração (Vallier, 1980: 61).
Este período coincide também com a aproximação da Primeira Guerra, os temas
apocalípticos de Kandinsky assumiram uma nova premência e adquiriram possibilidades de
significado diferentes. Entre 1909 e 1914, Kandinsky pintou trinta e cinco improvisações, que
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segundo o autor eram o resultado da expressão, em grande parte inconsciente e
espontânea de um impulso interior. Na Improvisação Controlada: Fuga (fig. 30), pintada em
Março de 1914, encontram-se repetições aleatórias e uma dinâmica espiralada; a apalavra
fuga significa aqui voo, os contornos e as cores podem ser vistos como tendo-se libertado
das suas formas terrenas e voado para um universo extático de relações puras. Pode ser
encarada como uma tentativa de transcendência, como representando um voo da existência
física e das contingências trágicas, para outro domínio, no qual a experiência não resulta
apenas do olhar, mas também do espírito. Trata-se de um quadro concebido, não como
uma janela para o visível, mas como um patamar para o inefável, para a experiência que
transcende a linguagem: “não devemos fazer a abordagem da arte em termos de raciocínio
e de entendimento, mas através da alma, através da experiência” (Gooding, 2001: 22)
Ainda nesta época publicou o seu primeiro livro Da Espiritualidade na Arte. Esta foi uma das
suas fases mais ricas e produtivas. No entanto, ainda não se sentia absolutamente seguro
da sua capacidade de pintar temas não objetivos nem da maneira como devia comunicá-los
(Sousa, 1990). Isto é, de elaborar ou não uma arte que excluísse todas as referências ao
mundo natural, pois, por um lado, a cor é, em si, associativa; por outro, as imagens
puramente abstratas podiam constituir “uma mera decoração”. Considerava ser necessário
algum tempo para sensibilizar o público no sentido de corresponder espiritualmente à
harmonia interior da verdadeira composição de cores e de formas (Gooding, 2002: 21).
O perigo de uma pintura decorativa esboçava-se claramente à minha frente e a
inexpressiva aparência de vida das formas estilizadas aterrorizava-me. Só ao fim de
vários anos de um trabalho paciente, de um esforço constante de reflexão, de
inúmeras tentativas prudentes, a fim de desenvolver a eficácia das formas puras, de
as viver na sua abstração, de mergulhar cada vez mais fundo nessas profundidades
insondáveis, é que cheguei às formas de pintura com que trabalho hoje… Mas
passou muito tempo até que conseguisse encontrar uma boa resposta para esta
questão: o que é que deve substituir o objeto? (Vallier, 1980: 52).

Mas por volta de 1914, já não lhe restavam dúvidas. Na Improvisação nº19 temos aqueles
azuis e púrpuras dinâmicos (que quase podemos encarar como uma analogia visual de um
acorde musical plangente) e também distinguimos misteriosas figuras transparentes, quase
personagens monásticas (lado direito e esquerdo) e as formas estranhas, delineadas a
branco (parte superior esquerda), parecem sugerir as cúpulas de um mosteiro ortodoxo
ou da Catedral de S. Basílio em Moscovo. Estas formas são para Kandinsky “veladas” ou
“ocultas”, cujo fascínio se dirigia “menos ao olhar e mais à alma”. Estes motivos – figuras
humanas alongadas, cavalos e cavaleiros, colinas e vales, igrejas e castelos, lanças e canhões,
arco-íris e nuvens de borrasca – têm afinidades subliminares com os propósitos reveladores
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Fig. 29 - Kandinsky, Composição VII, 1913, óleo sobre tela, 200x300cm.

Fig. 30 - Kandinsky - Improvisação Controlada: Fuga, 1914, óleo sobre tela,
129,5x129,5cm.

Fig. 31 - Kandinsky - Improvisação nº 19, 1911, óleo sobre tela, 120x141,5cm.
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das telas deste período, muitas ostentam títulos – O Dilúvio, O Julgamento Final, Todos os
Santos – que se referem explicitamente a temas proféticos e apocalípticos (Gooding, 2002:
21).
Kandinsky definiu, então as suas teorias sobre a cor: “A cor é o teclado, os olhos são os
martelos e a alma é o piano, com as suas inúmeras cordas. O artista é a mão que toca o
piano, emitindo esta ou aquela nota para provocar vibrações na alma”. Cada cor possui as
suas próprias características, tanto físicas como espirituais (Sousa, 1990: 38).
Sousa (1990: 38) refere ainda que com a Primeira Guerra Mundial Knadinsky viu-se
obrigado a abandonar a Alemanha e voltar para a Rússia, mas com a escassez de bens,
pouco pintou (apenas quarenta quadros entre 1914 e 1921, algo que ele faria num ano, em
condições normais). Em 1921 voltou para a Alemanha e começou a lecionar na Bauhaus, a
partir desse momento começou a pintar intensamente, estabelecendo os princípios da
construção geométrica no livro Ponto e Linha na Superfície (1926). Nos anos 20, nos quadros
que realizava na Bauhaus, Kandinsky faz composições geométricas, passando a utilizar
elementos geométricos simples – ponto, linha, círculo, quadrado e triângulo – analisando
as inúmeras formas em que esses elementos se poderiam combinar, como reagiriam entre
si e que efeitos poderiam produzir. Associou essas formas puras a um verdadeiro código
cromático para constituir um novo espaço “onde cada linha é tensão, onde cada cor afirma
o seu dinamismo”. Devido ao clima político instável deixou a Alemanha em 1933 e foi para
Paris; nesta época utilizava um conjunto de símbolos inventados, em forma de amibas, como
se pode ver em Céu Azul (fig. 32) (este período foi considerado como o mais controverso
da sua carreira). Desta forma, as suas composições ganham uma maior variedade pelo uso
destes estranhos motivos e sinais, alguns assemelham-se a microrganismos, outros a
hieróglifos pessoais.
Enquanto professor e teórico, sistematizou as suas ideias a respeito da abstração e as suas
obras tornaram-se menos improvisadas e soltas, as cores mais uniformes, as formas mais
contundentes e geométricas. As pinceladas, que encara como diretamente expressivas do
espírito, deram lugar ao jogo de formas, tanto biomórficas como mecânicas, inventadas, em
configurações análogas às relações entre as coisas dinamicamente harmoniosas no mundo
visível, um exemplo disto é o Acordo Recíproco (fig. 33), onde os princípios vigentes diferem
bastante dos que animaram as telas expressionistas abstratas de 1910-14 (Gooding, 2002).
Mais uma vez os materiais tornaram-se escassos com a Segunda Guerra Mundial, tendo que
substituir as grandes telas por cartolina e madeira. A trajetória de Kandinsky caraterizou79

Fig. 32 - Kandinsky - Céu Azul, 1940, óleo sobre tela, 100x73cm.

Fig. 33 - Kandinsky - Acordo Recíproco, 1942, óleo sobre tela, 114x146cm
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se pela rutura do acordo convencional entre pintor e observador, onde os dois se
reconheciam no objeto extraído de uma realidade comum a ambos e reproduzido na tela.
Depois disso, criou uma nova forma de expressão, com que procurou conduzir o
observador a um mundo completamente diferente de sensações de emoções (Sousa, 1990).
Kandinsky procurava libertar o mundo através da arte. Para este era o estado de não
compreensão, o grande, eterno ponto de interrogação – conceito budista de “don't-know
mind” – que abre aos observadores a possibilidade de experienciar arte; e a arte era uma
força, igual à da natureza, com poder para acordar o espírito humano para o seu potencial
total. Ele sentiu a necessidade de preparar o caminho para arte abstrata pura: “Cancelling
out the objet in painting makes very considerable demands of one’s ability inwardly to experience
purely pictorial form, so that the spectator’s development in this direction is absolutely essential.
This is the way to create the conditions that constitute a new atmosphere” (Kandinsky, 1994: 380
apud Baas, 2005: 66).
Kandinsky (apud Vallier, 1980: 53) está convencido de uma grande mudança espiritual que
caraterizará o novo século:
A alma regressa a si mesma [depois] da esmagadora opressão das doutrinas
materialistas que fizeram da vida do universo uma vã e detestável brincadeira. A
arte entra no caminho no final do qual reencontrará o que perdeu, o que virá a ser
o fermento espiritual do seu renascimento. O objeto da investigação da arte não é
o objeto material e concreto, ao qual se dedicava toda a atenção na época que
finda, – época ultrapassada – mas sim ‘o próprio conteúdo da arte, a sua essência,
a sua alma…

É esta a razão que levou Kandinsky a lecionar e a escrever, para poder esclarecer os outros,
e desta forma, criar uma audiência para a arte abstrata. Em 1909 Kandinsky descreve uma
exposição de arte asiática, onde refere que as obras estão subordinadas e unidas por um
tom fundamental, considerando que é este o tom que falta à arte ocidental. Este tom
interior que Kandisky encontrou na arte asiática, parece ser uma experiência sinestésica, é
aqui que ele usa pela primeira vez a já referida palavra Klang (Baas, 2005: 66).
Baas (2005: 66/7) refere ainda que o historiador de arte asiática, Michael Sullivan, relacionou
o conceito de ressonância de Kandinsky, com o pilar da estética chinesa – ch’i-yun shengtung (ressonância do espírito) – os primeiros pintores chineses sentiam que este espírito
era uma força cósmica, mais tarde alguns escritores entenderam o chi como algo à espera
de ser liberto da psique do pintor.
O misticismo presente em Kandinsky tem também, de certa forma, uma origem russa
ortodoxa que em parte derivava dos ensinamentos do teósofo Rudolf Steiner, (também
pintor) e acreditava que a arte era uma poderosa força espiritual. Para este uma tela é mais
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do que a pintura dessas forças que modelam a realidade externa e tornam o mundo e o
universo no que são, é antes a promulgação das mesmas; “a criação da obra de arte é a
criação do mundo” (Gooding, 2002). E por outro lado derivava também da Sociedade
Teosófica, a qual Kandinsky elogiou: “este grande movimento nem por isso deixará de ser
um fortíssimo fermento espiritual… É um grito de libertação que chegará aos corações
desesperados, dilacerados pelas trevas da noite. É uma mão benévola que para eles se
estende e que lhes mostra o caminho” (Vallier, 1980: 53).
1.3.2.3.

A arte pura de Mondrian

A ideologia e arte de Mondrian foram criadas como reação ao mundo que ele entendia ser
brutal e brutalizante, concebendo assim uma tentativa pró-ativa de estabelecer uma utopia
no mundo. Nomeou a sua ideologia, e o seu estilo de pintura abstrata, de Neoplasticismo.
Uma análise do Neoplasticismo revela uma utopia não-material, universalista, baseada no
balanço entre arquétipos opostos. Nos seus ensaios, podemos perceber noções de
teosofia, de Hegel, de Platão, assim como noções místicas de uma quarta dimensão
transcendente. Também é possível perceber que a sua conceção de utopia partilha aspetos
do pensamento Hindu, Budista e Taoista, como afirma Kruger (2007: 24).
Segundo Gooding (2002: 26) a evolução da sua obra revela uma orientação singular, que
reflete uma clareza extraordinária de pensamento e sentimentos e uma dedicação absoluta
equiparável à de um místico.
Em 1908, Mondrian começou pela primeira vez a tomar consciência do caminho que iria
seguir; neste ano foi passar o Verão, acompanhado por Cornelis Spoor a Domburg (aldeia
costeira localizada na província da Zelândia, na ilha de Walcheren), aonde regressou muitas
vezes. Foi neste lugar que conheceu o grupo de jovens artistas dirigidos por Toorop. Entre
Toorop e Mondrian desenvolveu-se, rapidamente, uma profunda amizade devido ao
misticismo de Toorop ir de encontro às tendências teosóficas de Mondrian. Um ano mais
tarde, converte-se a uma forma de expressão que deve tanto ao fauvismo como ao
impressionismo, a figura 34 é exemplo dessa época. Na série Árvores podemos
compreender a evolução da sua obra; Mondrian inicia esta série em 1908 e atinge o ponto
culminante em 1911, o primeiro quadro da série, a Árvore Vermelha (fig.35) revela uma
macieira de ramos espalhados, o desenho era expressivo e os tons nada deviam ao
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Fig. 34 - Mondrian - Igreja na Zelândia, 1909, óleo sobre tela, 63x69,4cm.

Fig. 35 - Mondrian - Árvore Vermelha, 1908.

Fig. 36 - Mondrian - Árvore Cinzenta, 1912.
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naturalismo. Mondrian pintou esta árvore vezes sem conta, tornando-a cada vez mais
abstrata, até que em 1912, a reduziria primeiro à estrutura esquelética do modelo e
finalmente a um ritmo puramente linear (fig. 36): o tronco transforma-se num eixo vertical
e os ramos um entrelaçado de linhas horizontais, quebradas e repetidas. Era já um
prenúncio do elemento fundamental da doutrina neoplasticista, baseada na relação entre
linhas horizontais e verticais. Entre a primeira Árvore, vincadamente expressionista, e a
última, progressivamente esquematizada, percebe-se toda a distância que separa a realidade
da quintessência, a forma vista da forma imaginada. Mondrian passa a repudiar o passado e
abandona totalmente o ilusionismo naturalista assim como os tradicionais elementos da
pintura: perspetiva, cópia do modelo e distribuição de luz e sombra (Elgar, 1973: 29-41).
Mondrian inicia assim a sua busca para compreender e representa uma clara visão da
realidade. Ele vê as pinturas de artistas Cubistas como Picasso, Braque e Leger numa
exposição de homenagem a Cézanne em Amsterdão: “When i first saw the Works of
impressionists, Van Gongh, Van Dongen and the Fauves, I admired it. But i had to seek the true
alone. […] I admired Matisse… but I was immediately drawn to the Cubists…” (Mondrian, True
Vision, 338 apud O’Brien, 2012: 8).
O pintor abandona Amesterdão e vai para Paris onde se sente, então, atraído pelo Cubismo
devido à feição intelectual da sua conceção, à severidade de métodos que utilizavam e à
disciplina que se submetiam para substituírem a realidade visível por uma realidade
concebida. Desta forma, adotou o pensamento e a técnica dos cubistas e como eles
concedeu prioridade à cor. Fez o seu postulado: concentração na ideia e no objeto, mas
depressa alterou o último, o objeto passa a desaparecer, sendo reduzido a um emaranhado
de linhas e cores (tons cinzentos, o mais neutros possíveis). As linhas eram dispostas
horizontalmente ou verticalmente à volta de um ponto focal central. Reduziu a sua forma
de expressão aos termos mais simples, eliminou pormenores, reduziu ao mínimo o número
e intensidade das cores e, do tema nada reteve à exceção das linhas de força e da estrutura
interna, apenas sugerida através de ritmos lineares. As obras deste período parisiense
distinguem-se por uma abstração moderada e por um carácter mais gráfico do que pictórico
(Elgar, 1973: 46-50).
Para ele, o Cubismo tinha a linguagem necessária para expressar o “verdadeiro caminho” –
a realidade última – transmitindo esta realidade última, sem referência às formas
particulares transitórias que dão identidade visual aos objetos no mundo que nos rodeia.
Isto, mencionado frequentemente por ele, tem que ser abolido de forma que as
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“verdadeiras” relações (da unidade, de tudo no universo) se tornem aparentes. No entanto,
já de volta à Holanda Mondrian percebe que o “…Cubism…was not developing abstraction
toward its ultimate goal, the expression of pure reality” (Mondrian, True Vision, 338 apud
O’Brien, 2012: 10).
Por ser mais velho, mais cerebral, mais intransigente e menos sensual que os cubistas,
Mondrian, conseguiu ir mais além, tendo como finalidade a subordinação de linhas e cores
à superfície e a sua divisão, quebrando os últimos laços que prendiam o Cubismo à realidade
(Elgar, 1973: 50/1).
Mondrian tenta descobrir e dar forma aos elementos invisíveis que estão na base da
aparência quotidiana, estas essências (ou formas) são mais reais que o mundo material e
são a origem daquilo que observamos no dia-a-dia. A conceção de Kant de númeno é muito
similar a estas formas. O númeno, ou a coisa ela própria é incompreensivel, é a origem
exterior da experiência, mas não cognoscível. Tal como o Tao é descrito: “We look at it,
and we do not see it… We listen to it, and we do not hear it… it cannot bem ade the subjet of
description… this is called the Form of the Formless” (Lao Tzu, 1997: 11 apud Kruger, 2007:
25).
Também sabemos que em 1909 Mondrian entrou para a Sociedade Teosófica da Holanda
e que leu as obras de Blavatsky, A. Besant e Krishnamurti, representantes da tradição
oriental do movimento teosófico. Esta literatura constitui um factor decisivo no
desenvolvimento intelectual de Mondrian:
A teosofia de Mondrian foi mais do que uma evasão pessoal. Por volta de 1910
vários artistas procuravam, por este meio, encontrar valores mais profundos e
universais, o que subsiste para além do significado das coisas, novas dimensões da
compreensão. A ideia de que os antigos profetas aprendiam e detinham uma
sabedoria oculta, que por detrás dos muitos disfarces da verdade existe uma
verdade, baseia-se parcialmente em ideias orientais e neoplatónicas; nota-se um
encadeamento fácil com a teoria romântica e simbolista do iluminismo que confere
ao artista um poder extraordinário e mesmo oculto de penetração da natureza no
mundo e de visão da realidade para lá das aparências – uma nova noção de arte
(James, Art News, 1957 apud Elgar, 1973: 80).

Nos seus primeiros cadernos de notas, que datam de 1914, a experiência pictórica
confunde-se, de forma particularmente curiosa, com convicções teosóficas. O “lento e
seguro caminho da evolução” é, para ele, um axioma que reúne e confunde a sua própria
evolução, a da pintura e da humanidade. Seguindo a ideia da reincarnação (muito importante
para a teosofia), compara “a arte a uma velha alma que tem que viver num corpo novo”,
assim como crê ter realizado na pintura “a unidade entre a matéria e o espírito. Está, desta
forma, persuadido de ter contribuído para a construção de uma sociedade equilibrada, feliz,
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à imagem do mundo de amanhã que o ensino da teosofia prepara. A teosofia ensina que
um objeto é tanto mais belo quanto mais desvendar as leis que o condicionam e o lugar
que ocupa no universo. Era assim inevitável que o Cubismo levasse à Abstração (Vallier,
1980: 95-97).
O artista dirige-se, agora, para as estruturas arquitetónicas, para a geometria retangular
simples dos apartamentos contíguos ao seu estúdio de Montparnasse (Gooding, 2002: 27).
Mondrian deu início a esta nova série de estudos, que entre 1912 e 1914, foram-se
tornando cada vez menos realistas e onde as semelhanças com o tema original iam-se
tornando mais difíceis de detetar até não passarem de planos geométricos reunidos de
forma irregular e apenas realçados por alguns tons claros (Elgar, 1973: 54).
A Fachada Azul (fig. 37) baseou-se em desenhos de esboço, que descreviam uma parede
interior exposta por um edifício de vários andares demolido, um motivo composto por
retângulos verticais de cor. As oposições entre linhas verticais e horizontais, e entre linhas
retas e planos, tornaram-se para Mondrian os meios formais indispensáveis à expressão
puramente pictórica do equilíbrio espiritual, que considerava o pré-requisito para uma nova
civilização. No entanto, A Fachada Azul está pintada de uma forma que sugere que o artista
ainda se encontra muito preso à realidade héctica do aqui e agora, mas a evolução é visível
(Gooding, 2002: 29). Para acentuar ainda mais esta mutação, Mondrian começa a intitular
as suas obras de forma descritiva e numerada, por exemplo: Composição nº1, Composição
Oval ou Composição com Cinzento e Amarelo; anulando qualquer referência à realidade
(Elgar, 1973: 58).
Depois de A Fachada Azul, vieram os quadros conhecidos como “mais e menos” (ver fig.
38), sobre o mar. A representação esquemática de um molhe (visto de cima, simplificado
para uma passagem de pinceladas verticais, no centro inferior) e o mar circundante (linhas
horizontais intersectadas por linhas verticais mais curtas), foi reduzido, na Composição com
Linhas, a uma distribuição oval de pequenos blocos retangulares negros, sobre um fundo
branco indiferenciado. O efeito visual desses quadros é o de um vislumbre ótico rítmico e
inquieto; de um cosmos oceânico que se revolve sem cessar. É um perpetuum mobile, no
qual o olhar não encontra local para pousar; ainda a respeito da geometria dos seus
componentes e da configuração (retângulos numa oval), ainda continuam a ser pintura
enquanto expressão das coisas (Gooding (2002: 29).
Neste novo estilo, Mondrian reduziu para metade os contornos dos planos retangulares
que sobrepusera nas composições anteriores. Por mais simples que o resultado final possa
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Fig. 37 - Mondrian - Composição nº VI (A Fachada Azul), 1914.

Fig. 38 - Mondrian - Composição Linear, 1917.
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parecer, é-o infinitamente menos ao considerar-se o espírito presente na obra, é
obviamente o produto de um complexo processo intelectual. A partir deste momento para
Mondrian apenas existem superfícies geométricas e perpendiculares, e nunca volumes
(Elgar, 1973:61/2)
Sendo o princípio masculino representado pela linha vertical, um homem
reconhecê-lo-á (por exemplo) nas árvores que se elevam na floresta. O seu
complemento, encontrá-lo-á (por exemplo) na linha horizontal do mar”. Este é o
caminho que Mondrian seguiu na pintura. E, se o indica, é porque a sua obra lida já
com princípios e não com formas contingentes. Do mesmo modo, entenda-se que
faça uma outra confissão, a qual, sem que o saiba, nos fornece a razão profunda da
sua opção teosófica: “Sendo a arte sobrehumana, cultivará o elemento
sobrehumano no homem e constituirá, por conseguinte, um meio de evolução da
humanidade, da mesma forma que a religião (Vallier, 1980: 97).

Foi ainda neste ano que travou conhecimento com Schoenmaekers16, de quem adotou parte
da doutrina e terminologia, foi um leitor dos seus livros, particularmente de A Nova
Conceção do Mundo, sobre o qual gostava de trocar impressões com o autor. Este interesse
deve-se em parte, ao seu temperamento dado à meditação, à profunda preocupação com
problemas religiosos e ao seu ativo interesse em teosofia. Em Schoenmaekers encontra o
meio de justificar a sua própria tendência para a arte abstrata quando este diz “o nosso
desejo é penetrar na natureza, de forma a revelar a estrutura interna do real” (apud Elgar,
1973: 96), isto não é nada mais do que uma tradução das intenções de Mondrian.
Shoenmaekers afirmou também que “Por mais persistente e caprichosa que a natureza possa
ser nas suas variações, funciona sempre, basicamente, com uma regularidade absoluta, quer dizer,
com uma regularidade plástica” (apud Elgar, 1973: 97.) Esta é uma frase que expressa a fonte
do neoplasticismo. O próprio Mondrian afirmou que a pintura oferece ao artista um meio,
tão exato como a matemática, de interpretar os factos essenciais da natureza.
No final deste ano torna-se um membro fundador da revista De Stijl, onde propõe princípios
de expressão estética que se estendem a várias áreas, não apenas à arte. Num dos primeiros
artigos, Mondrian alonga-se na noção de universal, pois para ele, o Neoplasticismo é a mais
direta manifestação estética possível do universo. De forma a fazer justiça ao universal,
Mondrian sentiu que era necessário reduzir a aparência natural, em termos visuais, aos seus
constituintes naturais (Kruger: 2007).
Alguns dos postulados que podemos retirar desta revista são os seguintes: criar uma
unidade espiritual entre os artistas e promover a formação de um coletivo; integrar a arte

16

Um antigo Padre Católico autor de conhecidas obras de teosofia. Ficou conhecido como o filósofo por detrás do movimento De Stijl. Este inventou
uma nova conceção religiosa que apelidou de Matemática Plástica ou Misticismo Positivo. Para Schoenmaekers existia uma super realidade eterna
que estava escondida por detrás da realidade ordinária do dia-a-dia. Este mundo expressa-se em opostos (tal como no Yin-Yang taoista).
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e a técnica, em particular no âmbito: da arquitetura. A plástica não deve ser um produto
da visão exterior, mas da vida interior, não da imitação, mas da representação; o novo
espírito é o inimigo da espontaneidade animal (lirismo); a pintura deve ser submetida à
ordem horizontal-vertical que exclui a diagonal e a curva; deve utilizar-se apenas as três
cores primárias e os tons branco, preto e cinzento sem os misturar ou sobrepor (Elgar,
1973: 86).
Conteúdo e forma encaixam perfeitamente na sua obra “a vida inteira, se a aprofundarmos,
poderá refletir-se no quadro” escreve em De Stijl em 1917 e em 1920 quando pinta as suas
primeiras obras neoplásticas, tem a convicção profunda de ter atingido uma expressão
universal que coincide com a quintessência da pintura; nunca mais abandonará esta
perspetiva (Vallier, 1980: 100).
Os objetivos estéticos do De Stijl, segundo Elgar (1973: 86) são definidos da seguinte forma:
Desejamos uma nova estética baseada em puras relações de linhas e tons puros
porque só as relações puras entre elementos construtivos puros podem conduzir
à verdadeira beleza. Neste momento não só é necessária como também, na nossa
opinião, é o único meio capaz de uma manifestação pura da força universal que se
encontra presente em todas as coisas. É idêntica ao que no passado se revelou
sobre o nome de Divindade e que é indispensável à nossa qualidade de pobres
seres humanos se queremos viver e atingir um equilíbrio, dado que as coisas em si
nos opõem e a matéria, na sua forma exterior, se arma de defesas contra nós.

O neoplasticismo não é mais do que a nova imagem do mundo. Confia a expressão desta
imagem à forma, em cujos poderes acredita, tanto mais que conhece as suas possibilidades
de se elevar acima do contingente e de permanecer no essencial, graças à abstração. O
percurso da sua obra, durante estes anos obedece a um curioso equívoco: Mondrian está
convencido de materializar as ideias teosóficas, que considera proféticas, quando na
realidade, apenas segue a intuição do artista que é a intuição que o faz pressentir certos
aspetos do mundo que hoje é nosso (Vallier, 1980: 99).
Mondrian resumiu a sua teoria da seguinte forma:
A desnaturalização que constitui um dos pontos essenciais do progresso humano
é da maior importância no neoplasticismo. É privilégio da pintura neoplástica ter
demonstrado plasticamente a necessidade da desnaturalização. Desnaturalizou os
elementos construtivos e o processo de os estruturar. Este motivo da sua
qualidade de pintura abstrata e genuína. Desnaturalizar significa abstrair. Pela
abstração atinge-se a expressão puramente abstrata (Elgar, 1973: 100).

Elgar (1973: 101) refere que, de acordo com Mondrian, o pintor moderno deve, desviar-se
completamente da natureza e procurar inspiração dentro de si mesmo. Deve cessar de
oferecer uma imagem do mundo exterior ou a ilusão da realidade dada pelos sentidos; deve
representar uma realidade nova e autónoma que é válida em si e por si. A ambição de
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Mondrian era descobrir uma verdade exterior, universal, absoluta, e uma realidade essencial
oposta à verdade contingente e falível da natureza.
Após ter definido a sua doutrina, Elgar (1973: 104-6) descreve uma lista que Mondrian
elaborou contendo os seus princípios gerais:
1- O meio plástico deve ser a superfície plana ou o prisma retangular em cores
primárias (vermelho, azul e amarelo) e em “não cores” (branco, preto e cinzento).
Em arquitetura este último elemento é substituído pelo espaço livre e a cor é o
material utilizado;
2- Deve existir uma equivalência entre os instrumentos utilizados no plasticismo.
Embora diferindo em tamanho e cor devem, no entanto, ter valor idêntico. O
equilíbrio implica, geralmente uma superfície larga e sem cor ou espaço livre e uma
superfície bastante pequena de cor ou matéria;
3- A composição exige, igualmente, a dualidade de elementos oposto no
plasticismo;
4- O equilíbrio permanente atinge-se através do contraste e expressa-se pela linha
reta (limite do instrumento plástico) na sua principal posição, isto é, o ângulo reto;
5- O equilíbrio que neutraliza e elimina o instrumento plástico atinge-se através das
proporções a que o mesmo é sujeito e que cria o ritmo vivo;
6- Toda a simetria deve ser excluída.

As etapas pelas quais Mondrian passa antes de chegar a este ponto encontram-se todas
inscritas nos seus quadros. Já percebemos, anteriormente, como o Cubismo, em 1912,
encerra as suas pesquisas anteriores. Da mesma forma, o aparecimento do signo, em 1914,
termina um período da sua obra, para dar início a outro; este irá terminar em 1920 com as
primeiras pinturas neoplásticas. Resumindo, do Cubismo ao signo, do signo ao
neoplasticismo temos o itinerário de Mondrian. O signo, o último refúgio do real passa a
estar presente no quadro todo. O pintor já não executa a obra por dedução, mas por
indução (Vallier, 1980: 99).
Na exposição gradual das suas ideias, a emoção de Mondrian vai-se tornando mais intensa
e o sentimento poético mais exaltado. A sensibilidade individual afirma, deve desaparecer
em face da sensibilidade universal, que só se pode expressar através da plasticidade pura e
abstrata, “A verdade é o princípio da nova época”. Um ano antes de ir para Paris, isto é, em
1919, Mondrian pinta uma série de composições em losango, dentro do qual uma rede de
paralelas horizontais e verticais se cruzavam, formando um conjunto de pequenos losangos.
As etapas pelas quais Mondrian passa antes de chegar a este ponto encontram-se todas
inscritas nos seus quadros. Já percebemos, anteriormente, como o Cubismo, em 1912,
encerra as suas pesquisas anteriores. Da mesma forma, o aparecimento do signo, em 1914,
termina um período da sua obra, para dar início a outro; este irá terminar em 1920 com as
primeiras pinturas neoplásticas. Resumindo, do Cubismo ao signo, do signo ao
neoplasticismo temos o itinerário de Mondrian. O signo, o último refúgio do real passa a
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estar presente no quadro todo. O pintor já não executa a obra por dedução, mas por
indução (Vallier, 1980: 99).
Na exposição gradual das suas ideias, a emoção de Mondrian vai-se tornando mais intensa
e o sentimento poético mais exaltado. A sensibilidade individual afirma, deve desaparecer
em face da sensibilidade universal, que só se pode expressar através da plasticidade pura e
abstrata, “A verdade é o princípio da nova época”. Um ano antes de ir para Paris, isto é, em
1919, Mondrian pinta uma série de composições em losango, dentro do qual uma rede de
paralelas horizontais e verticais se cruzavam, formando um conjunto de pequenos losangos.
Ao formar esta série, introduziu, inicialmente, contrastes entre linhas opacas e cinzentas,
com o objetivo de diminuir a aparência ornamental (ver fig. 39). Não estando ainda
satisfeito, assim que chegou a Paris, dividiu o losango em quadrados e retângulos de
tamanhos diferentes, todos de cores claras (ver fig 40). Neste ano pintou ainda quadros
com o formato de tabuleiros de damas, com divisões de uma regularidade perfeita mas
subtilmente animados pela alternância de quadrados escuros e claros (Elgar, 1973: 109122).
A partir de 1921 todos os quadros de Mondrian limitam-se às cores primárias e ao preto,
branco e cinzento; têm uma disposição assimétrica e as suas relações composicionais são
controladas segundo uma estrutura estritamente ortogonal, isto é, perpendiculares com
ângulos retos. Estas relações retilíneas foram percebidas por Mondrian como uma
expressão visível do imutável; servem de metáfora para as relações universais invisíveis
subjacentes às formas da natureza peculiares e caprichosamente tortuosas (Gooding, 2002:
30). Os planos geométricos resultantes do cruzamento de verticais e horizontais aumentam
de tamanho, diminuem em número e a sua assimetria torna-se mais vincada. As linhas vão
engrossando progressivamente, a composição torna-se mais definida, a cor mais segura e
um dos planos distingue-se dos restantes, cobrindo a maior parte da superfície. Decidido a
simplificar, a reduzir e a condensar ainda mais a sua forma de expressão, Mondrian
conseguiu chegar à maior intensidade de uma total rigidez. Em 1921 descobriu finalmente
o método e a linguagem que melhor se adaptavam à sua linha de pensamento: as suas linhas
retas são mais espessas, assemelhando-se a planos (fig. 41); a tela é quase inteiramente
ocupada por um único retângulo ou quadrado; as três cores fundamentais são usadas mais
escassamente, mas com maior densidade e luminosidade (Elgar, 1973: 122/3).
Kruger (2007) afirma que as pinturas maduras de Mondrian, nas quais os planos coloridos
são cortados e as linhas pretas parecem estender-se além do plano pictórico, não têm a
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Fig. 39 - Mondrian - Composição: Losango com Linhas cinzentas, 1919, 84x84cm.

Fig. 40 - Mondrian - Composição: Planos de Cores Claras com Linhas Cinzentas, 1919, 84x84cm.
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Fig. 41 - Mondrian - Compoição com Vermelho, Amarelo, Azul, Preto e cinzento, 1922.
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intenção de funcionar como objetos eles próprios, autonomamente, afirmando apenas a
sua existência material e delimitada. Pelo contrário, eles encorajam à reflexão sobre o seu
papel num continuum espacial infinito. Este continuum espacial, como manifestação do
absoluto pode ser relacionado ao Tao. Lao Tzu afirmou:
There was something undefined and complete, coming into existence before
Heaven and Earth. How still it was and formless, standing alone ... reaching
everywhere and in no danger of being exhausted ... All pervading is the Great Tâo!
It may be found on the left hand and on the right. (Lao Tzu 1997: 21, 30 apud
Kruger, 2007: 26).

Este período marca o zénite da sua criação. A cor agora nada adiciona, de facto, ao
significado da pintura. Quanto mais escassas em cor são as superfícies, mais convincente é
a obra executada. Quando a brancura da tela é unicamente cruzada por algumas linhas
negras, uma perpendicular e duas horizontais, por exemplo, que marcam planos
minuciosamente calculados, a pintura torna-se a imagem perfeita do ritmo puro e da
harmonia total (Elgar, 1973: 127). As configurações destas telas implicam um número
infinito de variações possíveis, cada qual tão harmoniosa, tão dinamicamente equilibrada,
como a seguinte. Tal como os ícones, e por motivos idênticos, cada tela é a mesma, porém
diferente, pois a realidade que descrevem é imutável. Mondrian inventa assim, uma formaimagem distinta de imediato definitiva e suscetível de dar lugar a qualquer manifestação
discreta (Gooding, 2007: 30).
Relativamente ao volume, Mondrian (apud Elgar, 1973: 128) refere:
A intenção do cubismo – pelo menos no princípio – era a de expressar o volume.
O espaço tridimensional – o espaço natural – assim permaneceu. O cubismo
continuou a ser, basicamente uma expressão naturalista e era meramente uma
abstração – não a verdadeira arte abstrata.
Esta atitude dos cubistas ante a representação do volume no espaço era contrária
ao meu conceito de abstração que se baseia na crença que este mesmo espaço tem
de ser eliminado. Consequentemente, procedi à destruição do volume pela
utilização do plano. Consegui-o através de linhas que cortavam os planos. O plano
continuava, no entanto, ainda demasiado intato. Passei então a traçar linhas dentro
das quais aplicava as cores. O único problema residia agora em destruir também
estas linhas através de contrastes diminutos.

Para compreendermos melhor a importância das linhas horizontais e verticais, assim como
a perpendicularidade, temos que compreender a importância dos conceitos de dualidade e
de absoluto. Segundo Kruger (2007), nos escritos de Mondrian as essências platónicas
convergem com o conceito de todo de Hegel. Para Hegel nada pode ser realmente
verdadeiro a não ser que seja sobre a realidade como um todo. O absoluto, o todo é a
conclusão lógica do processo dialético. Assim a noção de um mundo constituído por
elementos separados é uma ilusão, e a realidade das coisas separadas consiste apenas na
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sua relação com o todo. O que estes sistemas têm em comum – o Platonismo, o númeno
de Kant, o absoluto de Hegel e a conceção oriental de Tao – é a crença no transpessoal,
assim como a convicção de que se focalizar apenas no material é ser-se enganado. A noção
budista do mundo físico como uma ilusão e a Deusa Hindu Maya, que deixa um feitiço de
ilusão com a forma do mundo físico, são claramente pertinentes. Para Mondrian a deceção
acontece quando imputamos apenas com os sentidos. Mondrian adotou a noção da
harmonia universal como o balanço entre arquétipos opostos. Kruger (2007) explica, ainda,
que Blavatsky rastreia a noção da natureza dual do universo ao pensamento fenício, onde
o cosmos se manifesta como uma essência masculina, ou sabedoria, onde a matéria
primitiva ou caos é definida como feminina. Da mesma forma que Paracelsus afirma:
“Everything is double in nature; magnetism is … active and passive, male and female …
equilibrium is the resultant of two opposing forces eternally reacting upon each other” (apud
Blavatsky 1893: xxvi apud Kruger, 2007: 27). Na filosofia Hindu também, a união de Shiva,
o elemento masculino, com Shakti, o elemento feminino, constitui um esclarecimento, uma
iluminação, ou uma resolução da dualidade que constitui o mundo fenomenal. Ao procurar
uma maneira de dar forma aos equilibrados opostos primordiais, Mondrian decidiu-se pela
representação do encontro entre o vertical e o horizontal num ângulo de noventa graus,
explicando que a natureza é governada por uma relação (acima de todas as outras), que
expressa a dualidade da posição, a perpendicular, relação essa, que expressa uma completa
harmonia. Para Mondrian, a linha vertical representa o masculino, o princípio
espiritual/mental, a horizontal (alinhada com a terra) representa o feminino, o princípio
material. Mas como é que o conceito de natureza dual do universo se reconcilia com a
preocupação de Mondrian com o “todo”, ou o universo como radicalmente integrado?
Uma resposta é considerar o dualismo e o monismo como parte do mesmo sistema (noção
encontrada tanto no misticismo ocidental como no Taoismo). Desta forma, Mondrian, na
procura pelo primordial, o paradigma universal, baseia a sua formulação de pintura abstrata
e a base concetual do Neoplasticismo na noção de dualidade equilibrada, uma dualidade
que faz parte de um integrado absoluto holístico.
Com o fim de eliminar todo o sentido de profundidade, Mondrian chegou a proibir o uso
de qualquer espécie de moldura para os seus quadros, pois acreditava que a moldura produz
a sensação de três dimensões (Elgar, 1973). Projetando-os, assim, no espaço real como
objetos cujo rebordo claramente definido do ângulo reto implica a continuidade das linhas
negras e dos planos coloridos ou brancos na infinidade do espaço circundante. Antes de
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Fig. 42 - Mondrian - Cidade de Nova Iorque, 1942, 119.3 x 114.2cm

Fig. 44 - Mondrian - Vitória Boogie-Woogie, 1943-4, inacabada.
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Fig. 43 - Mondrian - Broadway, 1942-3, 127cm

Mondrian, nenhum pintor recorrera a este método para propor a transcendência da
imagem em relação às limitações materiais do suporte (Gooding, 2007: 30).
Depois de 1922, começou a duplicar as suas perpendiculares, mais tarde, aumentou o
número de paralelas, que, cortadas entre si por ângulos retos, davam às telas uma aparência
de grades iluminadas, por pequenos retângulos coloridos. Foi um movimento semelhante
que deu origem à sua série Boogie-Woogie, pintada em Nova Iorque (para onde se mudou
no final da sua vida, devido à Segunda Guerra Mundial) (Elgar, 1973.) Este quadro rompe
com o sistema anterior, as linhas que dividem a superfície são pela primeira vez claras, e
nos quadros seguintes seccionadas em pequenos segmentos vermelhos e azuis; o aspeto
monumental da pintura neoplástica dá lugar a um ritmo sincopado (Vallier, 1980: 104).
Elgar (1973) pensa que nesta época existe um retrocesso, pois Mondrian volta a dar títulos
explícitos às suas obras, os quadrados e retângulos surgem agora como o resultado da
divisão da tela em perpendiculares, amarelas, vermelhas e azuis; ao cruzarem-se, estas
linhas, determinam uma certa profundidade (ver Cidade de Nova Iorque – fig. 42). Será isto
uma renúncia à bidimensionalidade, a sua lei mais sagrada? Na Broadway Boogie-Woogie (fig.
43) as horizontais e verticais perdem a sua unidade individual ao serem polvilhadas, a todo
o comprimento, por pequenos quadrados em tons alternados de azul, vermelho e amarelo
ou cinzento. Em algumas das superfícies neutras, enquadradas por estas linhas
interrompidas, Mondrian pintou o que se poderia descrever como “janelas variegadas”, que
aumentam de número em Vitória Boogie-Woogie (fig. 44), onde as linhas multicoloridas são
quebradas, a ponto de se tornarem impercetíveis. Nestas últimas obras encontra-se ausente
a rígida severidade, a austera ordenação arquitetónica e limpidez que valorizavam as suas
telas anteriores. Parece assim lamentar que não tenha resistido à tentação de transmitir ao
neoplasticismo todas as alegrias tão vastamente proporcionadas pela vida americana.
Mas será apenas isso? Esta vibração cromática pode estar ligada de alguma maneira à
ressonância, ao conceito de Klang de Kandinsky? É uma hipótese em aberto, mas pareceme simples de mais esta explicação. Não estará também relacionada com a última escola
de pensamento referente à noção de Modrian de utopia, que se relaciona com as
explicações místicas sobre a quarta dimensão, também conhecida por filosofia do
hiperespaço, formulada por Ouspensky, no início do séc. XX. Ouspensky explica que a
quarta dimensão é um fenómeno espacial; para ele, se uma linha consiste num infinito
número de pontos, um plano num número infinito de linhas e um sólido num número
infinito de planos, então um corpo a quatro dimensões consiste num número infinito de
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corpos tridimensionais. O mesmo se passa em relação ao movimento: uma linha é o vestígio
do movimento de um ponto; um plano é o traço de uma linha; um sólido tridimensional é
o vestígio de um plano, desta maneira, uma forma tetra dimensional é o registo do
movimento de uma forma tridimensional. Mas para que lado se move a forma
tridimensional? Se a linha se move numa direção perpendicular, em relação a ela própria,
para formar um plano, também um plano se move numa direção perpendicular para formar
um cubo. Mas num corpo tridimensional há movimento em três direções; por implicação,
um corpo tetra dimensional move-se numa direção perpendicular a ele próprio, isto é, à
sua altura, comprimento e profundidade. Esta direção encontra-se se visualizarmos o tempo
como o espaço. Para Ouspensky a realidade é contínua e constante, portanto os eventos
não desaparecem nem surgem do nada, pelo contrário, o passado, presente e futuro
existem num presente contínuo. O “Eterno Agora” é a quarta dimensão (este eterno agora
é referido na filosofia oriental como um universo onde não há nada antes nem depois, mas
apenas o presente conhecido ou desconhecido. A direção que os corpos tridimensionais
têm que tomar é perpendicular à nossa linha de tempo, isto significa que os corpos tetra
dimensionais são a manifestação de corpos tridimensionais na sua totalidade, existentes no
tempo perpétuo. Ouspensky argumenta ainda que os corpos tetra dimensionais são as
formas de Platão e o númeno de Kant. Mas ao contrário de Kant, que diz que não podemos
experienciar a “coisa ela própria”, Ouspensky acredita que sim, através da sensibilidade
artística e da introspeção mística (Kruger, 2007).
Na quarta dimensão, onde “Everything is all”, a oposição é resolvida numa mística união
entre opostos, que vai ao encontro com a utopia de Mondrian. Na utopia de Mondrian, a
realidade material não é a base da existência. Pelo contrário, é o não-material, o diáfano, o
eterno e o invisível que constitui a verdadeira realidade. Este conflito da utopia não-material
é resolvido no equilíbrio, ou em última análise na união de todos os elementos opostos.
Mondrian (apud Elgar 1973: 88-90) refere:
A vida do homem culto dos nossos tempos está a afastar-se gradualmente das
coisas naturais e tende a tornar-se cada vez mais abstrata.
À medida que as coisas naturais (exteriores) se tornam progressivamente
automáticas, verificamos que a sua atenção vital se concentra mais e mais nas coisas
interiores. A vida do homem verdadeiramente moderno não é totalmente
dominada pela matéria nem pela emoção; é antes a manifestação da mais profunda
independência de um espírito cada vez mais consciente de si mesmo.
A afirmação tem igual validade no que se refere à arte. A arte caminha para se
tornar o produto de outra dualidade no homem; o produto de uma exterioridade
cultivada e de uma tomada de consciência mais intima e profunda. Como
representação pura do espírito humano, a arte continuará a expressar-se numa
forma purificada, quer dizer, abstrata.
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O artista verdadeiramente moderno encontra-se perfeitamente consciente da
abstração existente na emoção despertada pela beleza; admite conscientemente
que a emoção nascida da beleza é cósmica, é universal. Esta perceção consciente
conduz a uma expressão plástica abstrata, unicamente limitada ao que é universal.
O neoplasticismo não pode assumir a forma de uma representação natural ou
concreta que, é verdade, denuncia sempre, até certo ponto, uma universalidade ou
a detém oculta dentro de si mesma. Nem mesmo poderia conter a aparência das
coisas que caraterizam o particular, quer dizer, a forma e a cor naturais. Tem, pelo
contrário, que encontrar a sua expressão na abstração de toda a forma e cor, quer
dizer, na linha reta e na cor fundamental claramente definida.

Mondrian escolheu acreditar que a humanidade estava, lentamente, a caminhar para um
estado de equilíbrio tranquilo; a sua ideologia neoplástica e as suas composições abstratas
foram criadas com o objetivo único de desencadear tal desenlace. As suas composições
podem ser interpretadas como tentativas de capturar as essências platónicas, o númeno, o
absoluto, um todo monista, o Tao, a quarta dimensão – o Eterno Agora. Podemos concluir
que as suas obras abstratas puras foram criadas para encorajar a contemplação e
consequentemente a criação de uma utopia terrena, que era, acima de tudo, harmoniosa.
1.3.2.4.

A Arte Não-objectiva / Suprematismo

O termo “Arte Não-objetiva” refere-se a obras, nas quais o assunto pretende ser
completamente não representacional, e é muitas vezes aplicado a obras geométricas. Foi
pela primeira vez usado por Malevich no Manifesto From Cubism and Futurism to Suprematism,
onde anunciou: “I transformed myself in the zero of form and emerged from nothing to creation,
that is to Suprematism, to the new realism in painting – to non-objective creation” (Malevich,
1968: 37 apud Sun, 2004). Para os artistas suprematistas a verdadeira realidade, nas suas
obras, era obtida, não através da interpretação da realidade, mas rejeitando as formas da
natureza.
Sobre o Cubismo, Mondrian apontou, que este não aceitou as consequências lógicas das
suas próprias descobertas, não desenvolveram a abstração ao seu último objetivo, que era
a expressão da realidade pura. E sobre o Futurismo, Malevich mencionou que a arte
futurista alcançou apenas a dinâmica das coisas ao construir um novo mundo de objetos,
porque a sua forma continuava presa ao academismo (Sun, 2004).
Sun (2004) refere também que o uso de formas geométricas nas obras não-objetivas era
reduzido aos elementos essenciais da linha, plano, forma e cor. A crença de que estes
elementos essenciais representavam uma lei universal e que eram autónomos e auto
suficientes, significava que estes artistas valorizavam uma abordagem mais intuitiva. O
resultado artístico da arte não-objetiva, na arte ocidental, pode ser visto como uma
concretização do vazio, e pode ser associado com as influências de inovação científica e
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reformação cultural. É certamente diferente da arte oriental, onde a ideia de vazio é
concretizada em crenças religiosas. Na pintura ocidental é revelado na exploração de
formas em vez de metáfora da filosofia religiosa. No entanto, em ambas práticas criativas a
ideia de vazio age como uma força positiva e progressiva na expressão da arte. O conceito
fundamental no Suprematismo era a ideia de “from nothing to creation”, e esta ideia é
fundamental para compreendermos o conceito de vazio no Suprematismo.
Ao lado do espiritualismo de fim-de-século de Kandinsky e da teosofia de Mondrian,
encontramos, por intermédio de Malevich, uma terceira fonte da arte abstrata, o niilismo.
A negação radical do mundo tal como ele é, o niilismo primitivo constitui a busca da
verdade, nas suas fontes profundas e sob a forma mais pura, é um ascetismo sem graça.
Não pode admitir a injustiça e o sofrimento do mundo, deseja o fim deste mundo que é
mau, a sua destruição e o aparecimento de um novo mundo (Vallier, 1980: 119).
Através de Malevich, o conceito de vazio aparece no início do séc. XX como uma maneira
de lidar com a experiência percetível do invisível. Em 1915 o artista já tinha passado pelo
Neo-Primitivismo, Cubismo e Cubo-Futurismo, antes de eliminar totalmente as formas
figurativas na fase Suprematista (Levy, 2011: 106).
De acordo com Cauquelin (2008), Malevich pretendia transfigurar-se em formas zero, isto
serviria de princípio para negar o que existe antes e fazer deste zeroforme, não algo de
informe, mas o ponto de partida para uma renovação das conceções habituais. Dessa forma,
estamos, com o zeroforme, na esfera do vazio. Apagamos as distinções de estilo, de formas
e épocas.
Para Malevich a beleza da Natureza era criada pelo próprio fenómeno da Natureza e o
desafio do artista era criar na tela o “mundo da sua intuição”. Onde ele regulava as forças
da cor que fluíam e a energia pictórica em várias formas, linhas e superfícies. Assim esta
nova linguagem visual, usada intuitivamente pelo artista, possibilitaria a construção de novas
imagens (Sun, 2004).
Desde 1910, que Malevich se situa no centro da experiência artística russa, as suas telas
inspiravam-se em fontes russas nativas (arte folclórica, arte geométrica, ícones), combinadas
com uma série de influências estilísticas ocidentais, sobretudo as do Cubismo. Malevich
também teve importantes ligações com uma geração mais jovem de escritores, músicos e
artistas futuristas; entre estes destacam-se: o teórico, pintor, compositor e intelectual
Matiushin; o eloquente Kruchenykh, que defendia a poesia abstrata da “palavra e da letra
enquanto tal” e inventou uma linguagem que transcendia a lógica sintática e o senso comum;
100

os grandes poetas experimentais Velimir Khlenikov e Vladimir Mayakovsky; e os artistas
Mikhail Larionov, Natalia Goncharova e Olga Rozanova (Gooding, 2002: 15). Outra
importante influência foi a teoria cubo-futurista chamada zaum. Zaum era uma linguagem,
que não estava claramente formulada pois seria um tipo de linguagem não racional futura
que corresponderia aos estados meditativos do samadhi superconscientes e não percetuais.
Num determinado momento da sua carreira, Malevich acreditou que o Cubismo poderia
resultar no equivalente visual do zaum, mas deparou-se com um problema relacionado com
a aderência cubista aos vestígios da linguagem figurativa – o resultado do desejo cubista de
manter a tensão entre representação e abstração (Levy: 2011).
A pintura de ícones, teve o seu papel na maneira como Malevich encarava e analisava a arte.
O ícone é um signo, não uma representação: os seus elementos figurativos são mais
significações convencionais do que retratos, e o seu espaço é uma riqueza cósmica,
bidimensional, imutável, o signo de uma realidade espiritual infinita, impossível de ser
retratada (Gooding, 2002).
Malevich, tal como Mondrian, conhecia o trabalho de Ouspensky, que escreveu a respeito
da quarta dimensão, cuja realidade invisível transcendia a geometria convencional das linhas,
dos planos e dos volumes. Através da ligação ao trabalho de Ouspensky, podemos entender
o quadrado negro como a face visível bidimensional não só do cubo, como também de uma
forma multidimensional imaginada no espaço cósmico. A pintura torna-se uma espécie de
metafísica intuitiva, a sugerir outra dimensão da realidade, apenas acessível à imaginação e
só tornada visível pela arte. Quando Malevich descreve o seu novo estilo como
Suprematismo: o Novo Realismo na Pintura, estava a reivindicar a superioridade deste em
relação a todos os estilos anteriores na representação que faz dessa realidade. Ouspensky
(apud Gooding, 2002: 17) escreveu:
Não há nenhum aspeto da vida que não nos revele uma infinidade do novo e do
inesperado, se a nossa abordagem se fizer com o conhecimento de que não se
esgota através do seu aspeto visível, que subjacente ao visível existe todo um
mundo invisível, um mundo de forças e relações abrangentes que transcendem o
nosso discernimento atual. O conhecimento do mundo invisível é a primeira chave
para o mesmo.

No espírito de Malevich, em 1922, o suprematismo tinha já vencido duas etapas, talvez por
que para ele tudo surge ordenado segundo o princípio suprematista, chama de
“suprematismo cósmico” à época abstrata da sua pintura que, segundo as suas próprias
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Fig. 45 - Malevich - Quadrado Preto sobre Fundo Branco, 1913, óleo sobre tela, 109x109cm.

Fig. 46 - Malevich - Quadrado Branco sob Fundo Branco, 1918, óleo sobre tela, 78,7 x 78,7cm.

102

palavras, representa a “vida no espírito”. E acrescenta que, a antecedê-la, houve o
“suprematismo mecânico”, que ilustrava a “vida na máquina”. Este “suprematismo
mecânico” não é mais do que o período cubo-futurista da sua obra e é muito provável que
tenha começado em 1913 segundo Vallier (1980: 127).
Para Gooding (2002:13), o Quadrado Preto (fig. 45) de Malevich, este fim e começo da
pintura, talvez tenha sido a primeira pintura abstrata, a primeira a não se referir a nada
exceto a si mesma, que deriva apenas das suas formas quase geométricas, que não vai além
do que é: um quadrado negro sobre um fundo branco; um quadrado negro inserido numa
esquadria branca; um objeto misterioso. Podemos encará-lo como um espaço vazio, negro
e destituído de sentido ou, pelo contrário, como a imagem da plenitude derradeira, o negro
onde tudo se dissolve ou se aglutina, a precipitação destilada da própria matéria, parecendo
ser o branco circundante o espaço e a luz. Esta imagem pode ser vista como contendo o
seu oposto; constitui um objeto por direito próprio, funcionando de forma muito distinta
de uma pintura figurativa. Com uma singeleza absoluta atua por redução, eliminação e
concentração. É um objeto para contemplação, mas não aquela que dedicaríamos, por
exemplo, a uma natureza morta ou uma paisagem.
De acordo com Sun (2004), Malevich valorizou a importância de transmitir uma arte de
sensações puras. No Quadrado Preto, o campo branco não é apenas uma mera moldura para
o quadrado preto, mas sim a sensação de deserto, de não-existência onde a forma
quadrangular aparece como o primeiro elemento não objetivo de sensação. A noção
estética de sensação transmitida pela simples, neutra, impessoal forma geométrica parece
facilitar, ao espectador, experienciar espontaneamente a inerente espiritualidade da arte.
Malevich pintou inúmeras versões do quadrado negro, dando a entender que a imagemobjeto detinha um potencial autónomo das suas várias perceções: tratava-se de um sinal
que podia ser repetido (Gooding, 2002: 14).
Levy (2011: 109) refere que o Quadrado Preto de Malevich talvez seja uma tentativa de
distinguir dois tipos diferentes de vazio: o quadrado preto será a sensação e o fundo branco,
o vazio por detrás dessa sensação. Pois na meditação há vários estados de consciência. No
Quadrando Branco sobre Fundo Branco (1918) ele vai mais além na aproximação da
experiência de vazio. Sun (2004) refere que Malevich considerava que o azul não conseguiria
mostrar a ideia do infinito, ao contrário do branco que permitia ao raio luminoso passar
sem encontrar limites. A função do fundo branco era similar ao espaço vazio na pintura
Ch’an. O fundo tencionava transportar tanto as formas tangíveis, como a espiritualidade do
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intangível. O efeito visual do uso do espaço vazio ou do fundo branco revelava a expansão
do espaço em duas dimensões e a atmosfera mística do universo. Embora de maneira
diferente, tanto Malevich como a pintura chinesa a tinta, usavam elementos mínimos para
transportar o reino espiritual do vazio.
O contraste preto-branco pode ser resolvido na oposição entre o mesmo, isto é, entre o
branco e o branco, tal como a oposição entre o ego e a própria pessoa. Este contraste
suprime, finalmente, a realidade objetiva e afirma-se como uma nova realidade, idêntica à
que destrói. A ausência do objeto torna-se deste modo a pura presença da abstração. No
Quadrando Branco apenas a ligeira inflexão do toque faz ressaltar a forma quadrada do fundo
em que se insere; tentamos fixá-la, apreender os limites, e eis que ela se esbate, para voltar
a surgir quando o olhar abarca todo o quadro, para de novo desaparecer e reaparecer,
múltiplas vezes apagada e presente no branco que é o limite das cores aberto ao ilimitado
– Maurice Blanchot afirma: “a impossibilidade já não é privação, mas sim afirmação” (apud
Vallier, 1980: 107, 116).
Ao negar às suas formas a ilusão pictórica das três dimensões, baniu dos seus quadros
suprematistas o espaço recessivo e as formas modeladas da representação do PósRenascimento, a luz e a cor naturalistas do Impressionismo e os vislumbres fugazes do
mundo objetivo dos cubistas. Interessava o que não podia ser visto: a energia no interior
das coisas, essa ordem suprema de conexidade entre os fenómenos, invisível, mas
omnipresente no mundo percetível, a energia espiritual abstrata que anima o universo,
independente dos objetos dos quais se move (Gooding, 2002).
Do cubismo reteve o essencial: a necessidade de animar o espaço, nele inscrevendo a
forma. Porque se os cubistas fragmentam o objeto, é para fazerem viver o espaço. Esta
nova visão só será um retalhar do objeto consoante as suas facetas, para os émulos do
cubismo aos quais escapa precisamente aquilo que Malevich compreendeu melhor do que
ninguém: que o quadro cubista é, antes de mais, uma afirmação do espaço. É possível que
Malevich tenha sido atraído pelas primeiras tentativas abstratas (as pesquisas de Kandinsky
já eram conhecidas na Rússia) e a abstração vem, precisamente, confirmar no seu espírito
as lições do cubismo ao pintar as suas primeiras telas abstratas, Malevich visa já a expressão
pura do espaço. O que sobressai nestes quadros é a relação entre as formas e o espaço
que as rodeia, o intervalo que, embora separando-os, faz gravitar na direção um do outro.
Para Malevich a composição é um acordo de ritmos que se concretizam no espaço da tela
(Vallier, 1980: 114).
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O objetivo do Suprematismo era descrever ou apresentar esse “mundo não-objetivo”,
levar as indagações de Cézanne, Picasso, Braque, Matisse e Léger, assim como as dos
futuristas italianos e russos, às suas conclusões lógicas (ou supralógicas). No seu manifesto
Do Cubismo ao Futurismo e ao Suprematismo: o novo realismo na Pintura, Malevich (apud
Gooding, 2002) declarou:
Transformei-me no zero da forma e resgatei-me do lodaçal de tolices da arte
académica. Destruí o círculo do horizonte e escapei do círculo dos objetos, o anel
do horizonte que aprisionara os artistas e as formas da natureza. O quadrado não
é uma forma subconsciente, mas a criação da razão intuitiva. O rosto da nova arte.
O quadrado é o infante vivo, real. É o primeiro passo da criação pura em arte.

Malevich teve uma evolução muito rápida, desvendando os limites da abstração. Nos seus
quadros a abstração foi tão longe, que conduziu a pintura para o seu próprio fim, para o
“nada revelado”. Este é o ponto a que aspira chegar, pois só nesse ponto, no “nada
revelado”, é possível ultrapassar o real e pôr a nu o que o transcende. De repente, antes
ainda, de analisar as possibilidades da arte abstrata, deteta a derradeira zona da abstração;
e esta zona, uma vez atingida no “branco no branco”, leva-o a uma incansável abordagem,
através da escrita. Escrevendo algumas centenas de páginas unicamente apena sobre este
ponto em que a forma e a cor, tornadas ausência, revelam uma suprema presença. Na
exposição 0.10, em Petrogrado, dá um salto em frente, que não pode ser explicado dentro
do contexto russo nem é eco da vanguarda ocidental; quando Malevich atinge a abstração
absoluta, esta é apenas procurada por Mondrian e por Kandinsky, e estes dois tomam várias
precauções e tempo. (Vallier, 1980: 109-114).
Vallier (1980: 121/3) explica, ainda, o salto mortal que faz na pintura abstrata e que,
bruscamente, anula a pintura ou a transcende, como ele próprio crê, esse gesto encontra
uma explicação no contexto psicológico russo; representa, no domínio da arte, o
despojamento niilista, a rejeição de tudo e a certeza que “nada” (no “nihil”) se inscreve a
verdade. A audácia de tal atitude dever-se-ia a este extremismo característico da
consciência russa, que tende a negar a importância do relativo e a transportar o relativo
para o absoluto. É, em suma, a impotência da sociedade para impor regras à vida que,
transferida para o plano da arte, significa, no espírito de Malevich, a insuficiência dos meios
de expressão da pintura e, por isso mesmo, a urgência de uma mudança radical. O obstáculo
para Malevich não é outro senão o indizível, o inexprimível, em suma, o irredutível núcleo
da arte, o “nada” que engendra o todo. Muito logicamente (e nisto é um percursor) acaba
por confrontar-se com a impossibilidade de a consciência abarcar o todo. Malevich luta por
tornar manifesta uma experiência, por apreender, na sua origem, não o que torna
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Fig. 47 - Francis Picabia - Novia, 1917, pintura a óleo.

Fig. 49 - Man Ray - Seguidilla, 1919, pintura à pistola, lápis e caneta sobre cartão.
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Fig. 4849 - Stuart Davis - Lucky Strike, 1921, óleo sobre tela.

a obra real, mas sim o que nela é a realidade impersonificada. O desprezo do conhecimento
é acompanhado, em Malevich, por uma nostalgia inconsciente da fé, para a qual a arte teria
que encontrar uma resposta. É aqui que intervém a experiência da arte abstrata. Através
da abstração, crê ter chegado à verdade que eleva ao nível do sagrado. Uma espécie de
sagrado às avessas: “No vasto espaço do repouso cósmico atingi o mundo branco da
ausência dos objetos, que é a manifestação do nada revelado”.
A representação visual de redutividade desenvolvida através da contemplação do vazio por
Malevich teve uma influência significativa no desenvolvimento da arte abstrata do
Modernismo. A atração pelo absoluto conduziu-o, na sua pintura aos quadros brancos,
limite para além do qual nada mais é possível. A partir de agora, trata-se de reintroduzir na
vida as formas essenciais que concebeu durante a experiência suprematista.
Tanto para Kandinsky, como para Mondrian e para Malevich a pintura era uma atividade
filosófica e espiritual (Gooding, 2002: 25).
Ao contrário de Malevich, a arte de Kandinsky evolui de forma lenta (Galenson, 2006) e
uma diferença ainda maior é que Malevich não posiciona a humanidade no centro da sua
filosofia e parece ter sido menos influenciado pelo misticismo da teosofia. Como alternativa
dá mais enfase ao envolvente cultural e físico do artista. A sua crença é que um artista deve
expressar o seu sentimento mais interior da forma mais pura possível (Piggott, s. d.: 8).
1.3.2.5.

O Dadaísmo e Duchamp

Nem o Dadaísmo, nos seus primeiros passos, escapa à abstração:
Estando a arte abstrata fortemente ligada à contestação e revogação dos princípios
estéticos até então considerados eternos, não surpreende que o espírito corrosivo
do Dadaísmo tenha atacado as formas abstratas. Qual é o valor da Arte? Será que
a arte tem algum valor? – pergunta Dada. Dado que os meios de expressão não
passam de meras convenções, não é por serem transgredidos, como aconteceu no
princípio do século, que a sua natureza vai mudar. Caindo do pedestal absoluto em
que se encontrava, a arte passa a definir-se pela relatividade. Revolta e ironia
desarticulam as formas, procuram as cores dos papéis e trapos velhos, do lixo.
Como um mecanismo montado ao contrário, a arte, nas obras Dada, desconjuntase. E tal desmembramento não poupa a forma abstrata. Vemo-lo em certas pinturas
de Picabia, como a Novia [fig.47], de 1917, ou nalguns desenhos de Marx Enst, do
género das Impressões Mecânicas Realçadas com Cores, de 1920, ou ainda nas
esculturas de Jean Arp, como a Construção em Madeira Polícroma, de 1920, ou no
célebre quadro de Stuart Davis [fig. 48], Lucky Strike, pintado em 1921. Ou
finalmente nas colagens de Man Ray [fig. 49] e sobretudo nas de Schwitters, a série
Merz executada a partir de 1919. Dessacralização da arte, levada até ao fim por
Marcel Duchamp em todas as suas iniciativas e, consagração paródica da máquina,
cujo automatismo produtivo – e totalmente abstrato – corroboraria a gratuitidade,
a inutilidade, do gesto humano. Paródia que reflete inteiramente a crise que deu
origem ao movimento Dada (Vallier, 1980: 36).
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Segundo Baas (2005: 55), Duchamp disse que Kandinsky permitiu ao observador uma nova
possibilidade de olhar para a pintura. E tal como Kandinsky, Duchamp tentou libertar tanto
a arte como a sua audiência; mas enquanto para Kandinsky a arte era forma, uma criação
com vida própria que une o artista e o observador, para Duchamp a arte era vazia, um
espaço onde o observador põe a obra em contato com o mundo exterior, ao decifrar e
interpretar as suas qualificações interiores, adicionando, desta forma, a sua contribuição ao
ato criativo. O grau de falhanço do artista, em convergir totalmente a sua intenção cria uma
lacuna, que é energizada pelo potencial deste encontro: para Duchamp, o que a arte é na
realidade é este elo perdido, não os elos que existem. Não é o que vemos que é arte, a
arte é a lacuna. Desta forma, a arte não reside no objeto ou no artista, mas sim na mente
do observador. E como todas as outras coisas, a arte é vazia da inerente auto existência. A
arte não pode ser entendida através do intelecto, mas é sentida através de uma emoção
que apresenta alguma analogia com a fé religiosa ou a atração sexual – um eco estético.
Graham (2002 apud Baas, 2005: 57) refere que este emparelhamento entre fé religiosa e
atração sexual, não foi uma surpresa para Brancusi; ambos exploraram o fenómeno no
Budismo Mahayana conhecido por Tantrayana ou Vajrayana – conjunto de práticas
sofisticadas que utilizam técnicas do ioga de concentração interna ou visualização, para
atingir a libertação do sofrimento. O Budismo Mahayana reconhecia dois caminhos
principais para o despertar: o Sutra, no qual o praticante, pacientemente explora e trabalha
sobre as aflições do seu fluxo mental através da meditação; e o Tantra, onde o praticante
cultiva a visão do mundo como uma mandala e a ele próprio como Buda ou como um “ser
iluminado”. O objetivo dos dois caminhos é o mesmo: um estado compassivo,
imperturbável beatitude. A experiência de shunyata (do vazio) resulta da ligação entre
sabedoria, ou recetividade (vista como feminina), e compaixão ou meios hábeis
(vislumbrado como masculino). A união entre feminino e masculino no interior do corpo
produz a realização da realidade não-dual, gerando a “grande beatitude”. O interesse mútuo
neste tema foi sugerido por Duchamp numa conversa sobre o seu conceito de androginia
como um tipo de pensamento que leva a um conhecimento que está acima da filosofia, se
alguém se tornar no andrógino, não terá mais necessidade da filosofia e usou o Tantrayana
como exemplo, citando Brancusi: “We may call this perspective Tantric, as Brancusi would say”.
Countering Kandinsky’s vision of abstract art as a means for elevating the soul,
Duchamp suggested that the sensual appeal of a painting such as The Passage from
Virgin to Bride functioned analogously with sexuality. "Eroticism is close to life,"
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Duchamp said, "closer than philosophy or anything like that, it’s an animal thing that
has many facets and is pleasing to use, as you would use a tube of paint."17

Algo no uso dos objetos materiais do dia-a-dia aponta para os objetos intuitivos da mente,
parece ser uma tática ao mesmo tempo budista e pragmática. Também é um gesto
democrático, muito diferente da atitude elitista “É arte, porque eu digo que é” muitas vezes
atribuída a Duchamp. Para entender Duchamp, o pai da arte conceptual, é necessário
entender que a arte conceptual não existe na mente do artista, mas na mente do
observador. E entender a origem desta perspetiva no pensamento asiático, é compreender
a conquista de Duchamp não como uma rutura com o passado mas como parte de um
contínuo (Baas, 2005).
Ao se reduzir o domínio da forma representacional, tornamos possível qualquer coisa
assumir uma posição no “todo” da ideia final. Como afirmou Duchamp, ao falar das suas
motivações quando criou Nú Descendo a Escada (fig. 50):
A redução de uma cabeça em movimento a uma simples linha parecia-me
defensável. Uma forma passando pelo espaço atravessaria uma linha; e, ao moverse a forma, a linha por ela atravessada seria substituída por outra linha – e outra e
mais outra. Portanto, senti-me justificado ao reduzir a figura em movimento a uma
linha, e não a um esqueleto. Reduzir, reduzir, reduzir, tal era o meu pensamento –
mas ao mesmo tempo meu objetivo estava se interiorizando, e não se voltando
para o exterior. E mais tarde, seguindo esta ideia, cheguei a sentir que um artista
pode usar qualquer coisa – um ponto, uma linha, o símbolo mais convencional ou
não-convencional – para dizer o que pretende dizer (apud Miklos, 2011:157).

É possível reconhecer em Nu Descendo a Escada elementos visuais que reproduzem muito
bem a qualidade de “Austeridade e Aridez Zen18” no seu aspeto mais difícil de
compreender: o despojamento como estímulo para a solidez e maturidade (qualidade de
significados) da criação visual. A redução da figura a uma sequência de linhas em movimento,
ainda que promova uma solução simples para a dinâmica de ação contida na obra, não a
deixa destituída de conteúdo visual. De facto, a redução torna a silhueta humana, que as
linhas pretendem formar, ainda mais presente, impactante. Ao mesmo tempo, esta
sequência de linhas resulta numa figura rude - um mero esboço de homem em movimento,
desfocado, impreciso – que, no entanto, não diminui o seu significado, mas o valoriza ainda
mais a sua condição despretensiosa. Todos estes factores, sob o ponto de vista estético
zen, dão à obra uma maturidade e solidez visual que são plenamente adequados àquela ideia
de “aridez despojada”. A redução como fundamento para a ação criativa onde a exploração

17

In etiqueta de galleria na exposição Inventing Abstraction, 1910–1925, Dezembro 23, 2012–Abril 15, 2013
Uma das sete qualidades da Estética Zen: assimetria, simplicidade, suprema austeridade ou aridez, naturalidade, sutil profundidade ou ausência,
desapego e quietude.
18
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Fig. 50 - Duchamp - Nú descendo a Escada, nº2, 1912, óleo sobre tela, 89 x 147cm.
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do vazio nos conduz a uma sutil revelação de uma arte inesperada, frequentemente
desconsiderada pelos sentidos comuns, representa um aspeto importante quando
procuramos descobrir semelhanças entre o Zen e as contemporaneidades (Miklos, 2011).
O Dadaísmo também tem pontos em comum com o Taoismo:
Drawing on the dynamic concept of reality contained in the Dao de jing and the
anti-authoritarianism and the ironic humor of Zhuangzi, American Dada developed
a framework for deconstructing traditional Westerns understandings of the nature
of knowledge – a framework that was at once deeply serious and emphatically
humorous (Baas, 2012: 54).

“Dada means nothing”, é a primeira frase do manifesto Dada escrito por Tzara em 1918, no
ano seguinte Hausmann caracteriza Dada como “as nothing i.e., everything”, e Picabia, no seu
próprio manifesto Dada escreveu: “[I]t’s doing something so that the public can say: ‘We
understand nothing, nothing, nothing.’”. Já Duchamp referiu: “Dada is nothing. For instance the
Dadaists say that everything is nothing; nothing is good, nothing is interesting, nothing is important”.
Mais tarde Tzara afirma ainda: “Dada applies itself to everything, and yet it is nothing. It is the
point where the yes and the no and all the opposites meet, not solemnly in the castles of human
philosophies, but very simply at street corners, like dogs.” Este ideal anti-intelectual de nada
parece ter origem no Taoismo, mais especificamente na noção taoista de alquimia interior,
cujo objetivo é a liberdade de ser ou não ser, de fazer ou não fazer, de acordo com a
situação em mãos; o adepto transcende o yin e o yang (masculino e feminino), ao alcançar
um estado indefinido onde não faz nada e, no entanto, faz algo (Baas, 2012: 54).
Lochmann (2011, 20) também concorda com este interesse do dadaísmo por outras
filosofias, segundo ele uma grande variedade de artistas dadaístas fizeram declarações e/ou
criaram obras de arte que podem ser relacionadas à filosofia oriental, em particular ao Zen
e ao Taoismo. Tzara, reconhecendo a dívida para com o daoismo, reinvindicou “ChouangDsi [Zhuangzi] was just as Dada as we are. You are mistaken if you take Dada for a modern
school, or even for a reaction against the schools of today.” Tzara caracteriza Dada com termos
geralmente aplicados ao Taoismo: “Dada is a state of mind. That is why it transforms itself
according to races and events.” Também Arp confimou esta presença taoista no Dada: “Dada
objects are made of found or manufactured elements, simple or incongruous. The Chinese several
millenniums ago, Duchamp and Picabia in the United States, and Schwitters and myself during
World War I, were the first to invent and spread these games of wisdom and acumen that were
meant to cure human beings of the sheer madness of genius and to lead them back more modestly
to their proper place in nature. Huelsenbeck também confirma: “One cannot understand Dada;
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one must experience it.... Dada is the neutral point between content and form, male and female,
matter and spirit... Dada is the American aspect of Buddhism; it blusters because it knows how to
be quiet; it agitates because it is at peace.” (Baas, 2012).
Proclamações como estas servem como lembrete de que os dadaístas não praticam,
realmente, Budismo ou Taoismo, no entanto, a sua atitude para com a vida tem uma relação
com as ideias e práticas destes sistemas de pensamento oriental. Huelsenbeck também
relacionou Dada com Nirvana: “Gautama thought he was going to Nirvana, and when he died,
he stood not in Nirvana but in dada”. Nesta afirmação, Huelsenbeck, não apenas compara os
conceitos associados ao dadaísmo e ao budismo, mas faz deles intercambiáveis. Huelsenck
reforça ainda esta ideia ao referir: “…dada cannot be unveiled. Dada multiplies everything to
be undredth and tousandth degree. Tao and bra[h]ma are dada” (Lochmann, 2011: 21).
Mas o que fez com que o Taoismo parecesse tão apelativo aos artistas da época da Primeira
Guerra Mundial? Baas (2012: 56) acredita que foi:
Daoism’s sexually charged view of the cosmos as a continuously self-balancing
system; its emphases on perception and perspective; and perhaps most important,
its assumption of the self-transforming power of the individual and rejection of
social conventions and definitions. There is yet another aspect of Daoism that
would have appealed to these artists: the Daoist view of creativity. [...] in the JudeoChristian worldview, with its omnipotent “maker,” “all subsequent acts of
‘creativity’ are in fact secondary and derivative exercises of power.” In contrast,
real creativity “can make sense only in a [Daoist] processual world that admits of
ontological parity among its constitutive events and of the spontaneous emergence
of novelty… Creativity is always reflexive and is exercised over and with respect
to ‘self.’ And since self in a processive world is always communal, creativity is
contextual, transactional, and multidimensional.” This analysis reads like a recipe
for Dada artworks, which, as Arp wrote, tend to be “made of found or
manufactured elements, simple or incongruous.”
It also challenges the art-historical impulse to establish precise authorship for Dada
objects and events.

Lochmann (2011: 39) explica que a razão e a lógica que haviam sido defendidas ao longo da
história e usadas para dar sentido à vida levaram à guerra numa escala global. Claramente
havia algum defeito na lógica e na razão, então os artistas Dada procuram outra fonte que
fornecesse significado. Parece que o pensamento oriental facilita esta exploração. Ambos
Taoísmo e Zen Budismo reconhecem que todos os aspetos da realidade estão interligados.
Quando um recurso, como a razão, é enfatizado mais do que outro, o foco pode tornarse tão limitado que esse recurso é desconectado do todo da realidade e tornando-se sem
sentido. Para os artistas Dada, a razão e a lógica acabaram por se tornarem irracionais e
ilógicas, assim, uma nova perceção da realidade era necessária.
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1.3.3. Disseminação das filosofias orientais depois da II Guerra Mundial
Este subcapítulo retrata a relação entre o pensamento oriental, principalmente o Budismo,
e as artes no período pós-guerra nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova
Iorque. Num curto período de tempo – desde 1940 a 1960 – vários indivíduos trouxeram
grandes mudanças no campo das artes, assim como a evolução do modernismo para o pósmodernismo estilhaçou a ideia da arte devotada apenas a um médium específico. O mundo
e a própria vida tornaram-se numa ferramenta legítima para o artista, alinhando-se com a
enfâse Budista Zen que o conhecimento pode acontecer em qualquer momento. Apesar
do Budismo ter influenciado muitos artistas do avant-garde nova-iorquino, poucos eram os
artistas que tinham recursos para viajarem para o oriente; estes eram expostos ao Budismo,
através dos livros e aulas, especialmente do Dr. D. T. Suzuki (Pearlman, 2012: VII).
Mas antes de refletirmos sobre este curto período que ficou conhecido como Zen Boom,
é necessário compreendermos como é que o Budismo chegou aos Estados Unidos.
Os ensinamentos do Buda eram transmitidos oralmente, apenas 250 anos após a sua morte
é que começaram a ser escritos. Tendo sido traduzidos para línguas europeias, somente,
após quase dois milénios. Para o Cristianismo europeu o Budismo era visto como
paganismo ou idolatria, e os seus seguidores deveriam ser convertidos. Esta situação apenas
começou a mudar no séc. XVIII, com o desenvolvimento do racionalismo. Os princípios do
racionalismo, desenvolvidos por René Descartes, na segunda metade do séc. XVII,
tornaram-se no novo paradigma, criando um clima de questionamento e tolerância onde
alternativas religiosas e filosóficas poderiam ser estudadas (Baas, 2005: 3-6).
A influência do pensamento oriental na América pode ser rastreada até meados do séc.
XIX, quando o círculo de transcendentalistas de Boston, nomeadamente Ralph Waldo
Emerson, se interessaram pelo Budismo e pelo Hinduísmo. Emerson relacionou o Oriente
com a noção do divino. Commodore Perry abriu o Japão ao mundo em 1850 e um número
pequeno de americanos e europeus trouxeram peças de arte asiática para os seus países.
Nesta época o Budismo era visto como a religião dos imigrantes chineses que vieram para
a corrida ao ouro. O budismo chegou oficialmente à Califórnia em 1852 com a abertura do
templo Tien Hau. O conhecimento do budismo continuou a espalhar-se com o convite a
vários professores asiáticos para a Feira Mundial de Chicago em 1893 e para o Congresso
do Parlamento Mundial de Religiões. Em 1898, os trabalhadores japoneses construíram a
igreja budista de São Francisco. Desta forma,:
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The early twentieth century brought ideas inspired by Japanese and Chinese
aesthetics into the realm of photography and painting, notably the dematerialization
of the art object. Artists devised new inquiries based on light, reflection and night
after being exposed to Japanese and Chinese painting and ceramics, either in person
or through reproduction (Pearlman, 2012: IX).

O termo “Budismo” aparece apenas escrito na língua inglesa no séc. XIX, emergindo deste
contexto; até ao séc. XX muitos textos budistas foram traduzidos, mas muitos foram mal
interpretados, principalmente o conceito de vazio, que era traduzido como nada, nirvana,
aniquilação; todavia, significava a libertação do ciclo de renascimento e no budismo tardio
significava o desprendimento do desejo e das ilusões. No entanto, alguns artistas ocidentais,
intuitivamente, compreenderam as implicações filosóficas contidas na arte asiática. Van
Gogh e Gaugin leram sobre o Budismo e alcançaram um sofisticado nível de entendimento,
que pode ser percebido no manuscrito de Gaugin (apud Baas, 2005: 8), Diverses Choses:
Buddha, a simple mortal who neither conceived nor comprehended God, but who
conceived and comprehended fully the intelligence of the human heart, reached
that eternal bliss, Nirvana – the last stage of the soul in its progressive movement
through the ages – All people, by virtue of the attainment of this wisdom, are able
to become Buddha.

Ainda na segunda metade do séc. XIX, um número significante de pessoas cultas, já não
acreditavam em Deus, coincidindo também com a época em que apareceu Sobre a Origem
das Espécies por Meio de Seleção Natural (1859) de Charles Darwin. Os dois maiores sistemas
de pensamento disponíveis na época, que eliminavam a necessidade de um conceito de
Deus, eram a ciência e o Budismo. A partir deste momento o assunto chave era a relação
entre o observável, conhecimento científico e compreensão intuitiva e entre o empírico e
o subjetivo. Este debate é também conhecido como o debate entre realistas, que
acreditavam que os objetos existiam independentemente da perceção humana, e os
idealistas, que defendiam que corpo e mente, universo e ideia eram inseparáveis. Nestes
termos, o Budismo, com a sua suposição da interdependência de todas as coisas, reforça o
argumento idealista. No entanto, Buda também advogou testar pacientemente a sua teoria
da mente contra a experiência real, atitude fundamentalmente empírica. Desta forma, o
Budismo oferecia uma solução ao dilema de satisfação espiritual numa era conscientemente
científica. O Budismo era uma nova ameaça ao Cristianismo, pois a ciência e o Budismo
eram compatíveis (Baas, 2005: 15-16).
Mesmo no fim do séc. XIX o pintor Arthur Wesley Dow leu o livro Epochs of Chinese and
Japanese Art de Ernest Fenollosa, aplicando estas novas sensibilidades ao seu trabalho, um
tipo de neblina na pintura e na fotografia tornaram-se populares, assim como um novo
tratamento da linha do horizonte (Pearlman, 2012: X). Inspirado pela estética e filosofia
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asiática que entendia a natureza como unidade de matéria e espírito, Dow disseminou este
princípio universal de arte no livro Composition: A Series of Exercises Selected from a New
System of Art Education (1899). Este livro continha uma investigação sobre impressões
japonesas que ele tinha realizado enquanto trabalhava no Museu de Belas artes de Boston.
Esta especialidade em estética asiática levou-o a desenvolver uma teoria na qual linha, cor
e claro e escuro eram os três principais elementos de composição nas artes visuais (Caruso,
2009: 3). Georgia O’Keeffe foi sua aluna na Universidade de Columbia, aprendendo com
este a pincelada caligráfica e a fazer o trabalho emanar a partir do centro; O’Keeffe também
leu o livro de Fenollosa.
Nos anos 20 e 30 a Escola de pintura de Seattle espalhou-se, a qual incluía o artista Mark
Tobey, que estudou a pintura chinesa e mais tarde viajou até ao japão e à China, assim
como Kenneth Callahan e Morris Graves e o compositor Jonh Cage; todos investigaram a
meditação e o pensamento Zen (Pearlman, 2012).
O período mais relevante, para esta investigação, só veio a acontecer quase meio século
depois, com a 2ª Guerra Mundial. A desilusão no racionalismo tornou-se um campo fértil
para a procura de novos modos de pensar. O mesmo racionalismo que tinha aberto a porta
ao Budismo na Europa, agora permite que muitos aprofundem adotem esta filosofia de vida
na América. Mais recentemente, o desencanto com o materialismo ocidental alimentou a
ideia do oriente ser um reino ideal de espiritualidade, em união com a natureza, sendo o
Budismo visto como um escape, devido ao seu foco na interdependência de todos os seres
e a sua promessa de libertação do sofrimento (Baas, 2005).
A Segunda Guerra Mundial forçou vários europeus a emigrarem para a América. A cidade
de Nova Iorque beneficiou muito com este êxodo, tornando-se a capital da arte do mundo.
Numa década, a ideia e aquilo que era a prática da arte, ou aquilo que podia ser, mudou; a
arte deixa de ser um objeto de visualização estética e passa a envolver o observador como
um participante ativo (esta ideia fazia eco da exploração da natureza da perceção de Kant
e da redução fenomenológica da base da consciência de Heidegger). Depois de testemunhar
os horrores do Holocausto, a filosofia europeia virou-se para o existencialismo. Quando
as bombas atómicas detonaram, o poder da ameaça nuclear eclipsou tudo o que a
humanidade tinha imaginado; havia uma exaustão entre os artistas; muitos deles procuraram
as religiões orientais, especialmente o Budismo Zen. A enfâse budista no pacifismo, no
monoteísmo, no anti materialismo e as suas técnicas de meditação e contemplação atraíram
muitos indivíduos (Pearlmann, 2012).
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Mas porque se tornou o Budismo tão apelativo? Ao contrário do Judaísmo, do Cristianismo
ou do Islamismo, o Budismo não é uma religião revelada, mas sim apreendida, apreendida
a partir do interior. Consiste em práticas experimentais, baseadas no conhecimento da
mente humana que enfatiza a inevitabilidade da mudança e a interdependência de toda a
existência. O ensinamento único do Budismo tardio é o “vazio”: todas as coisas são vazias
de inerente auto existência; nada existe separadamente ou permanentemente. A palavra
Buda significa desperto e estar desperto não está relacionado com transcendência, é sobre
ver as coisas como elas realmente são e aceitá-las. A liberdade oferecida pelo Budismo é a
liberdade do sofrimento. Perturbado pelo sofrimento – associado à doença, velhice e morte
– e observando que a indulgência não providenciava qualquer escape ao sofrimento,
Siddartha (o verdadeiro nome de Buddha) embarcou num caminho ascético que se
destinava a encontrar respostas às suas questões existenciais: estudou diversas religiões,
aprendeu meditação, praticou austeridades, incluindo jejum, mas passados seis anos ele
sentiu que conhecia o sofrimento como qualquer outra pessoa. Mas nesse momento entrou
num estado meditativo profundo e quando acordou a sua mente estava clara, percebeu a
interdependência de todas as coisas e aquilo que apelidou de quatro nobres verdades:
sofrimento, compreender a natureza sofrida da vida e a sua inevitabilidade; causa, o apego
é a origem do sofrimento, o desejo acompanhado pela cobiça e pelo prazer; extinção, a
eliminação dos apegos – nirvana; caminho, cultivo das atitudes e comportamentos corretos
consistentes com a inter-relação de todos os seres. O objetivo é a libertação da mente, a
cessação do sofrimento – nirvana (Baas, 2005).
Não quero com isto sugerir que todos os artistas investigados, conseguiram atingir este
elevado estado de esclarecimento. Muitos deles não eram budistas, não praticavam a
meditação tradicional mas, como refere Graham (s.d.): “They were reaching beyond tradition
for new forms. However, most of these artists were engaged in a spiritual quest, a secular search
for wholeness, and most of them regarded the process of making art as a kind of meditation.”
Dr. Suzuki passou parte da sua vida a interpretar o Budismo, especialmente o Budismo Zen
para o Ocidente. Normalmente é-lhe dado o crédito pela segunda vaga de cultura japonesa
na Europa e nos EUA, depois da Segunda Guerra Mundial. Pode-se mesmo afirmar que
depois da derrota do Japão em 1945, o Zen invadiu o ocidente. O holocausto e Hiroxima,
produziram uma perda dramática de fé nos ideais utópicos das gerações anteriores, levando
os artistas a procurar uma forma de conceber a existência não teística e menos desoladora
do que o existencialismo. Para muitos, o Zen de Suzuki, com a “coisificação” da estética,
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validação do idiossincrático e oferta do satori, ou esclarecimento, como um alcançável
objetivo humano, era a resposta para esta procura. O Budismo Zen transformou-se num
caminho de recuperação do propósito artístico, oferecendo uma nova forma de re-imaginar
o autêntico ato criativo. A Arte como prática espiritual, como forma de contactar “as
profundidades da experiência interior, e da qual retirar substância para próximo desenvolvimento”
como Noguchi explicou (Baas, 2005: 108/9).
Este período ficou conhecido como Zen Boom, influenciando não só a literatura, a música
e as artes visuais, com também áreas das ciências sociais como a psicanálise. Nas artes
visuais e na música, o Zen teve um particular impacto fascinante, pois, os efeitos filosóficos
do Zen correlacionam-se tanto com a prática artística como com fundamentos intelectuais
da época.
Alan Watts19 (apud Smith, 2011: V), publicou, em 1958, um ensaio intitulado Beat Zen,
Square Zen and Zen, o propósito deste ensaio era ilustrar os vários elementos do Zen Boom
e mostrar o seu afastamento do Zen tradicional. Watts definiu o Beat Zen como um
movimento de artistas e escritores que estavam interessados em aspetos do Zen, uma
forma de Zen light. Dele fazia parte os escritores e poetas do movimento Beat, estando
comprometidos com novas formas de escrita e novas maneiras de viver, o Zen, com a sua
enfâse no momento e na ação espontânea era-lhes extremamente atraente. Watts
argumentou também que a música de Cage, com o seu interesse em eliminar-se ele próprio
do papel de compositor com ego, foi no melhor dos casos, um vale-tudo na abordagem ao
Zen.
Watts (apud Munroe, 2009) declara: “Today there are Western artists avowedly using Zen to
justify indiscriminate framing of simply anything – blank canvases, totally silent music, torn-up bits
of paper dropped on a board and stuck where they fall, or dense masses of mangled wire”. Apesar
de vários artistas terem uma visão distorcida do Zen, estas distorções – mediadas e até
conceitos Zen imaginados – foram centrais aos seus processos criativos, não perdendo
importância.
Apesar das duras críticas, Watts entendeu o impulso Beat Zen. A ideia oriental que o
universo é unidade, era uma compreensão refrescante de totalidade, e desta maneira todas
as ideias de dualidade ou separação eram construções da mente; isto era algo novo para
quem estava habituado a reagir contra uma visão do mundo que era dependente de
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Intérprete do Budismo Zen, muito interessado pelo conceito de Satori (despertar súbito, o que ele apelida
de momentos de consciência cósmica).

117

separações e limites. Este interesse na totalidade era atrativo para os cristãos “deslocados”,
que procuravam algo para substituir este etos, do qual se sentiam desconectados. Também
apreciavam a qualidade terra-a-terra do Buda, e o facto de não ser uma divindade. Watt
explica a diferença entre beat e square, referindo que se trata de uma escolha entre revolta
e aceitação de convenções, o que é muito diferente da libertação da mente de qualquer
pensamento convencional, o que é pretendido no Zen. (Smith, 2011: VI).
No entanto, Watts também acredita que ambas as formas, apesar de erradas podem levar
ao objetivo do satori, ou despertar, citando Wiliam Blake: “the fool who persists in his folly will
become wise.”
Tanto Watts como Suzuki foram, por vezes, criticados pela sua tentativa de teorização do
Zen, pois o Zen não pode ser explicado através da conceptualização, rejeitando palavras e
ideias. No entanto, não podemos menosprezar as suas contribuições.
...the constellation of artists and poets whom he derisively calls Beat Zen
discovered uncanny relevance to their psychic state and aesthetic mood in the flood
of English translations and commentaries on Zen Buddhism available to them. Their
uses of such mediated Zen in fact became a productive strategy for creating a
radically new aesthetic program. While satori rhetoric was expressed in terms of
a universal spirituality whose coordinates ranged from Western medieval mysticism
to American transcendentalism, its Asian origins appealed as a critical counterpoint
to postwar American artists’ Judeo-Christian and modern Western philosophical
notions of existential being. The prolific and revered Zen philosopher D. T. Suzuki
couched satori experience in a nature-centric, not anthropocentric, idiom that
attracted a generation of artists coming of age in the wake of nuclear and politically
facilitated holocausts. Suzuki’s alternative humanism promised attainment of “the
art of self-forgetfulness” wherein one “thinks like showers coming down from the
sky; he thinks like waves rolling on the ocean; he thinks like the stars illuminating
the nightly heavens; he thinks like the green foliage shooting forth in the relaxing
spring breeze. Indeed, he is the showers, the ocean, the stars, the foliage.” (Munroe,
2009).

Arthur Danto assistiu às aulas de Suzuki e referiu que: “the direction of art history itself
changed in... a radical way. Wether Dr. Suzuki helped cause this change, or merely contributed to
it, it is not something I can say with certainty. But the people who made the changes were
themselves Suzuki’s students one way or another” (apud Pearlman, 2012: XII). Alguns dos seus
alunos foram: os compositores John Cage, Morton Feldman e Earle Brown; o poeta Jackson
Mac Low; os pintores Philip Guston, Ad Reinhardt e Sari Dienes; os escultores Isamu
Noguchi e Ibram Lassaw; a galerista Betty Parsons e até os psicólogos Karen Horney e
Erich Fromm.
What did Buddhism offer to artists? The Zen approach to making art is the work
of art – that emphasis on being on the spot. Creation includes moments of silence,
contemplation, spontaneity, and streams of consciousness. Dematerialization, a
reaction against formalism, helped art objects morph from being single physical
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things to time-based experiences. Life, art making, process, and environment
combined (Pearlman, 2012: X).

Os Expressionistas Abstratos Americanos como Pollock, Franz Kline e Philip Gustos foram
influenciados pelo Zen: Kline disse “I don’t decide in advance that i’m going to paint a definite
experience, but in the act of painting, it becomes a genuine experience for me”; esta fórmula
deve-se a Herrigel que escreveu em Zen in the Art of Archery, “The right art is purposeless,
aimless!”. Esta visão da criação como ato experiencial, é usualmente citado como a ligação
entre a pintura expressionista pós-guerra e o Zen (a enfâse no momento presente, a
transmissão da experiência da existência e a captura da aparência visual na sua fisicalidade,
já tinham interessado vários artistas no séc. XIX, como Monet, Redon e Van Gogh) (Baas,
2005).
Na mesma altura os expressionistas abstratos fundaram o The Club, onde várias palestras
foram dadas, incluindo uma série sobre o Zen – o pintor japonês Saburo Hasegawa foi
autor de várias dessas palestras e é considerado o primeiro pintor abstrato no Japão.
Também Ad Reinhardt discutiu o plano espiritual e o Zen numa palestra intitulada
Detachment and Involment (1950); e John Cage falou sobre Zen em Nothing (1949) e em
Lecture on Something and Nothing (1951). (Pearlman, 2012: 105).
Segundo Baas, (2005: 101) vários artistas exploraram então “questões de sensibilidade”:
Brancusi com a sua abstrata espiritualidade; Reinhardt adaptou a prática Zen e a linguagem
Zen à prática artística e à linguagem artística, produzindo pinturas dramaticamente
reducionistas, mas de alguma forma, agitadas; os seus textos, parecidos com um koan20
influenciaram duas gerações, desde Agnes Martin a Vija Celmins; desde meados dos anos
cinquenta até à sua morte (1967), Reinhardt pintou, apenas, pinturas monocromáticas.
Também Yves Klein pintou telas monocromáticas, que eventualmente transformaram-se
em nada. Se Reinhardt pretendia reduzir a pintura ao seu fundamento absoluto, Klein
pretendia a destruição de todas as categorias de forma que a arte se tornasse num veículo
para o absoluto. O programa de Klein estava mais próximo do de Duchamp, que pretendia
ter acesso a uma quarta dimensão e que o papel do artista era tal como o de um ser
mediúnico. Tal como Reinhardt e Klein, também Jasper Johns produziu várias telas
monocromáticas nos anos cinquenta. Com o progresso da sua carreira, o conteúdo pessoal
assumiu maior importância, ao mesmo tempo que o Budismo Tântrico se tornou mais
explícito. Para estes artistas – Noguchi, Reinhardt, Klein e Johns – o reino não dualístico,
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Questão ou afirmação no Budismo zen que contém aspetos que são inacessíveis à razão.
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no qual o espaço e o tempo são um, pode ser acedido através do compromisso sensual
com o tangível. Jasper Johns disse: “literal works tend to became transcendental. The space of
Works of Zen seems mutable”
The appeal of the Buddhist perspective for artists is just this: like art, Buddhism
challenges thinking as a path to knowing. And what both the creation and the
perception of art share with Buddhist meditation practise is that they allow us to
forget ourselves and thus realize ourselves. They are parallel practises. This is,
perhaps, what the American painter Ad Reinhardt meant when he wrote: “The fine
artist need not to sit cross-legged” (Baas, 2005: 111).
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2. VAZIO Sublime: uma estética
O que é que permite que uma obra de arte transcenda as limitações da cultura em que foi
criada e que obtenha uma aparência universal? Porque é que algumas obras têm a habilidade
de comover a audiência de forma tão poderosa, mesmo após centenas de anos da sua
conceção, numa sociedade com valores e preocupações diferentes da audiência original?
Tem sido discutido que obras como estas possuem uma profundidade e sutileza de
expressão que permite que estas transmitam a experiência do artista de sublime ou do
divino (Lieberman & McFadden, 2004).
Otto (apud Yoon, 2010: 13) argumenta que podemos detetar características especiais do
sublime na arte: “in the sense that great art has incomparable qualities and is beyond all possibility
of calculation, measurement or imitation.”
Sobre este assunto Jung (apud Lieberman & McFadden, 2004) referiu que “the ability to reach
a rich vein (the unconscious/sublime) in such materials and to translate it effectively into
philosophical literature, music or scientific study is the hallmark of what is commonly called genius."
Rodin reconheceu esta subtil qualidade como um elemento crucial na grande arte: "Great
works of art say all that can be said about man and they convey that there is something more that
cannot be known. Every masterpiece has this quality of mystery." Kandinsky descreveu a mesma
qualidade, tal como Rodin quando fala do sentimento que uma obra de arte deve possuir
ou "the lofty emotions beyond words that enables artworks to fulfil their purpose and feed the
spirit." Ambos falam de mistério, daquilo que não pode ser conhecido, ou daquilo que está
além das palavras, que não pode ser descrito. Este “algo mais” de Rodin e as “emoções
sublimes” de Kandinsky são extremamente sugestivos de um reino superior de consciência
associado à espiritualidade, e comunicado através do inconsciente. De facto, Kandinsky
refere, expressamente, que o nutrir do espírito é o principal propósito da arte: “the power
of art [is] to awaken this capacity for experiencing the spiritual in material and in abstract
phenomena” (apud Shaw, 2013b).
O sistema Zen Japonês reconhece de forma mais explicita a ligação entre arte e
espiritualidade,o tal “algo mais” ou o misterioso, estes conhecem-no como “Yugen”21 ou
“vazio”, que é uma qualidade da obra de arte. Os monges Zen acreditam que esta qualidade
aparece apenas na obra de arte de um artista que tenha experienciado pessoalmente o
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Valoriza o poder de evocar, em vez da habilidade de expor diretamente; o princípio de Yugen mostra que a verdadeira beleza existe, através da
sua sugestão, com apenas algumas palavras ou algumas pinceladas, mostrando aquilo que não foi dito ou desvendado, e desta forma, desperta
pensamentos sentimentos interiores.
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estado Zen, o “zero” ou vazio, no qual se diz que tocou a realidade absoluta. A arte que
expressa tal beleza sublime, é apelidada Zenga, e era mais apreciada do que qualquer outra
obra que tenha sido criada por um artista de grande mestria, mas ao qual falta esta
experiência pessoal de esclarecimento (Lieberman & McFadden, 2004).
Belisle (1989: 31) explica-nos o que acontece quando alguém experiencia o vazio:
We find ourselves being stripped of ego on the spiritual journey. All the
accouterments we have so diligently collected and with which we have decorated
our days, gradually peel away from our hearts like the layers of an onion. Peeling
an onion can be a tearful process, but so can the work of self-stripping! One layer’s
peeling reveals another layer, until the seed of emptiness is free to grow in a new
and awesome way. Out of emptiness, fullness blossoms and smiles with the halfsmile of the compassionate Christ, the mystic saint, the Buddha, the bodhisattva.
This emptiness offers us the possibility to move gracefully from the fragmentation
of the self to the experience of wholeness and union.

O artista pode desta forma, ser visto como um instrumento divino. Podemos compreender
esta ideia do artista como instrumento divino em duas metáforas da antiguidade, uma da
antiguidade grega, a harpa eólica e a outra num mito Hindu, a flauta de Krishna. A harpa é
uma harpa mística, e as suas cordas são tão finas que podem ser tocadas pela brisa divina
do espírito santo, criando uma música impossível de descrever. Esta harpa eólica representa
o artista, no qual a sua alma sensível e afinada, responde à brisa do espírito santo. Este
sopra por entre os fios, transformando aquilo que é invisível e intangível numa encantadora
música, que move a mente e coração daqueles, que de outra forma, poderiam ser
insensíveis ao movimento desta força divina. Da mesma maneira, o artista é concebido
como um instrumento no antigo mito Hindu: Radha, a consorte de Krishna, inveja a flauta
que é pressionada nos lábios do seu amado, e pergunta-lhe como é que ela ganhou tal
bênção? A flauta responde que é completamente vazia, oca, e rendida à vontade de Krishna,
enquanto Krishna passa através da flauta na forma de sopro. O grande artista é concebido
como o instrumento esvaziado de Deus; vazio de desejos egoístas, e assim habilitado a
transmitir a experiência da sua união com o divino (Lieberman & McFadden, 2004).
Lieberman & McFadden (2004) explicam, ainda, que esta ideia do artista como agente de
um poder superior não está apenas confinada aos antigos, mas também é expressa nos
escritos de artistas do séc. XX. Klee escreveu: "My hand is entirely the instrument of a more
distant sphere." No entanto, Klee não entende o papel do artista como sendo totalmente
passivo. Na sua famosa palestra On Modern Art, usou a imagem duma árvore para descrever
o seu entendimento do artista como um médium do processo de transformação da
natureza: "From the roots the sap rises up into the artist, flows through him and his eyes. He is
the trunk of the tree, seized and moved by the force of the current; he directs his vision into his
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work." A seiva é análoga da brisa ou sopro das metáforas anteriores; mas aqui o artista
domina e é ao mesmo tempo dominado pelo processo de transformação da natureza,
representado por este fluido vital – a seiva. Há um sentido de fundir, ou de unidade com
esta força, que ecoa fortemente as ideias de união espiritual dos artistas com o divino, que
eram necessárias para produzir a arte sublime segundo os artistas Zen.
Todas essas metáforas e maneiras de compreender o processo de criação suportam um
tema semelhante de esvaziamento; o zero ou o vazio do estado Zen; o vazio da flauta que
permite o sopro divino a fluir através dela; a disponibilidade da árvore para a seiva passar.
São evocativas do último estado de esclarecimento/iluminação do Nirvana Budista. São
todas sugestivas, também, do artista se transformar num recipiente, daquilo que tem sido
chamado por vários nomes, o algo mais de Klee, as emoções sublimes de Kandinsky e a
realidade absoluta dos monges Zen, o eterno, o sublime, o divino. Jung (apud Lieberman &
McFadden, 2004) parece ter-se aproximado daquilo que estes artistas queriam expressar
nas suas obras, delineando o Inconsciente. Este descreveu o inconsciente como a parte da
psique em que toda a nossa experiência e memórias, que não podem ser contidas no âmbito
limitado da consciência, são armazenadas. No entanto, não são apenas as memórias de um
indivíduo que existem no inconsciente; mas também uma representação simbólica do
conhecimento antigo da natureza humana; uma espécie de memória da raça que transcende
a fronteira cultural e transmite a herança psicológica comum da humanidade. Jung sugere
que, se um indivíduo é capaz de integrar a atividade do inconsciente, com suas poderosas
ideias animadoras na sua atividade consciente e compreendê-las, elas agem como uma musa
da mitologia grega antiga; guiando, inspirando e permitindo que o artista crie obras de arte
que expressam poder, complexidade, a numinosidade ou santidade das perceções antigas.
Jung concluiu que o inconsciente era o maior estímulo para a expressão humana. De facto
a ação do inconsciente é particularmente evidente na produção de ideias e pensamento que
nunca tinham sido conscientes. Muitos artistas, cientistas e filósofos referem que as suas
melhores descobertas e inspirações apareceram espontaneamente, parecendo vir do nada;
muitos atribuem-na à experiência mística que corresponde, à descrição de Jung dos
processos do inconsciente (Lieberman & McFadden, 2004).
Este acreditava que a natureza autónoma do impulso criativo, que opera exteriormente à
consciência, reflete-se na natureza simbólica da arte. Os símbolos são expressões do
desconhecido, íntimos de algo além dos poderes da nossa compreensão. Estes estão
enraizados na história, refere Jung; imagens primordiais de uma esfera da mitologia
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inconsciente. O impulso criativo opera no artista para que estas imagens sejam retiradas
do inconsciente coletivo e apresentadas através de símbolos arquétipos. Para Jung (apud
Dilks, s. d.) isto é um verdadeiro fenómeno psicológico: “Whoever speaks in primordial images
speaks with a thousand voices; he enthrals and overpowers, while at the same time he lifts the
idea he is seeking to express out of the occasional and the transitory into the realm of the everenduring”.
Jung (apud Lieberman & McFadden, 2004) observou, também, que no séc. XX, ofuscado
pelas conquistas científicas e tecnológicas, o homem esqueceu a velha ideia de que Deus
falava através de sonhos e visões. Picasso provavelmente concordaria com Jung pois refere:
"...you should be able to say that such and such a painting is as it is, with its capacity for strength
because it is touched by God." Assim, pode-se afirmar que vários artistas e cientistas atribuem
as suas maiores obras criativas e descobertas a reinos além do campo da sua consciência
ordinária e se veêm, em maior ou menor medida, como instrumentos de inspiração divina.
Kandinsky está de acordo com esta afirmação ao descrever a pintura como "...art is not a
vague production, transitory and isolated, but a power that must be directed to the improvement
and refinement of the human soul," ele acredita que isto apenas pode ser conseguido por um
artista que está disposto a "search deeply into his own soul, develop and tend it, so that his art
has something to clothe and does not remain a glove without a hand." (Lieberman & McFadden,
2004).
No que diz respeito à pintura chinesa de paisagem, mais especificamente a pintura Shanshui,
esta não tinha como propósito reproduzir exatamente a grandiosidade de uma montanha,
mas sim apreender uma emoção ou atmosfera, de forma a capturar um sentido do
numinoso. Tradicionalmente os artistas ocidentais abordam a espiritualidade, limitando-se
normalmente à expressão de um sistema de crença formal, enquanto os pintores orientais
identificam e exploram o mistério não racional além da religião e da experiência religiosa.
Os conceitos de vazio ou nada e os dispositivos de foco em movimento ou múltiplos pontos
de vista, tradicionais da pintura Shanshui, relacionam-se diretamente ao conceito de
numinoso. Os pintores chineses tomaram consciência da importância do não existente, que
os vazios nas obras transmitiam mais significado do que as áreas sólidas. Na cultura asiática
oriental, esta interligação entre vazio e espiritualidade é datada desde o séc. XIII (Yoon,
2010: 60).
Belisle (1989) explica que o “vazio” do oriente ressoa com o “abismo”, “nada” e “negação
das negações” do misticismo ocidental. Estas são tentativas filosóficas e teológicas de
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expressar o mistério e a inefabilidade do que está além do mundo fenomenal do dia-a-dia.
A expressão artística deste vazio espiritual pode ser vista, não apenas, como já vimos, no
espaço criado pela ausência de tinta na tela, assim como também no velamento daquilo que
foi pintado. O verdadeiro artista alcança o que é profundo na existência e tenta conceber
uma declaração universal sobre a verdade. A própria expressão artística transforma-se num
ato de comunicação, de culto. O vazio na expressão artística manifesta realidades espirituais
por meio de negação.
Kandinsky desenvolveu uma teoria da cor relativa à vibração artística da alma humana. Este
descreve o espectro das cores como “a great circle, a serpent biting its own tail (the symbol of
eternity, of something without end.”
On either side of the circle of colors lie black and white, evoking the mysteries of
death and life. Black manifests a dead silence in the movement of complete nonresistance. White produces the pregnant silence of potentiality and birth in the
movement of eternal resistance. Appropriate colors and geometrical forms are
crucial to abstract artists who, often by means of negation, rely on simplicity to
touch upon universal truths (Belisle, 1989).

Muitos ficam perturbados com a resoluta simplicidade das formas e/ou cores da arte
abstrata. Esta simplicidade e o uso de expansivas áreas de espaço vazio podem produzir
uma reação desdenhosa e até violenta no observador.
When reputable art, which has been intentionally feared toward manifesting the
sacred by means of abstraction and emptiness, cannot find a responsive chord in
Western society, perhaps it indicates a general uncomfortable with silence and
solitude, how can emptiness speak to our souls in positive terms? I suspect
Westerners who authentically feel at home with abstract art, empty spaces and
stark color, can also resonate with the silence, solitude and emptiness emanating
from Eastern spirituality and art (Belisle, 1989).

Para o ocidental médio, quando confrontado com o vazio na arte, o vazio na pintura de
paisagem chinesa é provavelmente mais fácil de aceitar, do que a resoluta abstração e a
simplicidade geométrica. Em referência à pintura chinesa, Otto escreveu sobre a “vibração”
do vazio na alma:
Empty distance, remote vacancy, is, as it were, the sublime in the horizontal. The
wide-stretching desert, the boundless uniformity, and even in us Westerners they
set vibrating chord of the numinous along with the note of the sublime (Belisle,
1989).

Belisle (1989) refere ainda que, as paisagens na arte Chinesa são notáveis pela sua
expansividade, simplicidade e qualidades espirituais. Os artistas chineses criaram
profundidade e distância com apenas algumas pinceladas que determinaram um conjunto
de espaços vazios. As montanhas, as extensões dos rios, os vales sem fim, criaram,
evocativamente, horizontes atrás de horizontes. A neblina etérea e as finas nuvens, que
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velam a maioria do cenário, alcançam a alma humana na liberdade da existência, a qual,
como a neblina e as nuvens, está fluindo, penetrando, mudando e velando. A qualidade
escondida produzida por estes véus atmosféricos, evoca o espiritual além do nosso mundo
empírico. Evocam a partir de nós aquilo que é infinito e, finalmente, o que é mais real. Os
espaços vazios nestas pinturas são símbolos da Realidade Final, o Grande Vazio, que contém
tudo. Os místicos cristãos á muito insistem no auto esvaziamento, como um pré-requisito
para a união com o “Ultimate” – o esvaziamento permitia depois o preenchimento total
espiritual – para tais místicos, o vazio era algo a abraçar.
Lee Joon escreveu Void: Mapping the Invisible in Korean Art, este ensaio encontra-se num
livro composto por uma coletânea de ensaios sobre o sublime organizado por Morley, no
entanto, em nenhum momento Joon escreve a palavra sublime, o seu texto fala-nos do
vazio. Morley refere que muitos destes artigos falam sobre o sublime, sem nunca fazerem
referência direta ao conceito; neste texto, Morley (2010: 102) infere um paralelismo entre
vazio e sublime:
The term ‘void’, often used in discussions of expressive methods in East Asian
traditional painting refers to the unpainted, empty space beside the objects
depicted. In East Asian painting, which traditionally placed more emphasis on
inherent spirit on objects than on representing them, the void was often used to
express not only profound spaces of nature, such as clouds, atmosphere and the
ocean, but also worlds that are abridged, suggested and invisible. From the
perspective of Western art, which explicates everything based on forms, the void
of Asian painting may appear to a certain extent to be a lack of forms or space of
incompletion. In fact, it is difficult to find a term corresponding to the concept in
the Western artistic lexicon. ‘Empty space’, a negative element, implies absence of
physical representation or is synonymous with ‘blank space’. In theory of East Asian
painting, however, the void exists as a complete, legitimate part of a work of art,
and in a more active sense, an ‘unpainted painting’.

Neste sentido o vazio não significa a renúncia do uso do espaço, mas uma instigação do
espaço, ausência com presença. O vazio na pintura oriental asiática é o espaço que medeia
entre o ser e o nada, e tem o papel de salientar o ser, ao ser ausente. O vazio é um estado
no qual um tipo de energia, ou chi, está vivo, mas que é invisível, no entanto, pode ser visto
pelo olho, pode ser analisado, mas tem que ser sentido corporeamente. Esta tradição da
pintura oriental asiática tem sido herdada e continuada, de formas diversas, por vários
artistas contemporâneos; isto devido ao vazio ser, não apenas uma mera problemática
artística, mas também reflecte o pensamento filosófico e espiritual da cultura oriental
(Morley, 2010: 103).
Para podermos entender esta ligação entre vazio e sublime é necessário compreendermos
melhor o sublime, que será analisado de seguida. Assim, os próximos subcapítulos irão
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examinar as várias correntes do sublime, terminando com a sua herança na Arte
Contemporânea, de seguida poderemos assimilar a ligação entre o vazio e o sublime através
da análise de obras de artistas do séc. XX e XXI
2.1. Sublime: contexto histórico
Otto (apud Yoon, 2010: 13/4) refere que no campo artístico o meio mais efetivo de
representar o numinoso é através do sublime. Otto usa os termos sublime e numinoso
indistintamente, e afirma que o sublime não é mais do que uma forma diminuída e suprimida
do numinoso, uma forma bruta, que a grande arte purifica e enobrece; o sublime pode
também estimular a capacidade de entender o numinoso. No entanto, o termo sublime é
geralmente aplicado à natureza, mais especificamente aquilo que é grandioso ou vasto.
Muitas vezes encontramo-nos perante novas realidades vertiginosamente complexas, que
não somos capazes, totalmente, de as abranger na nossa mente; por exemplo, os
astrónomos acreditam que o universo visível contém cem biliões de galáxias e cada galáxia
consiste em biliões de estrelas que emitem raios de diversas cores. A nossa reação inicial
costuma ser, na falta de palavras, que advém da intimidação de tal infinidade ou alteridade,
a exclamação “Uau!”. É este momento de encontro mudo que excede a nossa
compreensão, que é investigado segundo o alçado do sublime. A experiência sublime é
fundamentalmente transformativa, é sobre a relação entre ordem e desordem, e a
interrupção das coordenadas estáveis entre tempo e espaço. Algo ocorre e somos
profundamente alterados (Morley, 2010).
Mas o que é o sublime? Apesar de sabermos, que é difícil de definir, hoje em dia, a palavra
sublime é vulgarmente usada. Mas se olharmos para a Filosofia, Literatura e para a História
da Arte (entre outros), ele tem um conjunto de significados mais específicos, profundo,
apontando para um evento verdadeiramente extraordinário, um ideal que os artistas
procuravam; pode-se referir tanto ao transcendente, luminoso, elevatório e ao extático.
Mais particularmente, também é usado para referir algo inspirador ou grandioso. Para
alguns, o sublime pode ser uma vastidão aterradora ou poderosa; para outros, o que é
inapresentável, inapreensível ou inimaginável. Mas acima de tudo, refere-se à “corrida” do
intenso prazer estético, paradoxalmente, decorrente do descontentamento do medo,
horror ou dor (White, s.d.).
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É evocado quando algo excede a compreensão e o pensamento racional. Algumas obras
destacam-se de outras por terem a capacidade de transmitir “algo mais” e é esse “algo
mais” que se relaciona aqui com o conceito sublime.
As origens do termo são atribuídas a Longino (existem algumas dúvidas em relação ao
nome e à data, situada entre os I e III Séc.), usando-o para descrever mestres oratórios,
que tinham o poder de arrebatar a sua audiência, suspendendo a razão, persuadindo-a com
o poder da pura linguagem. Longino foi também o primeiro a utilizar metáforas da natureza
para transmitir a sublimidade natural.
Uma redescoberta do sublime aconteceu no séc. XVIII, por E. Burke, que o descreve como
estando presente em todas as coisas terríveis e capazes de agitarem a emoção mais forte,
e como o desejo de auto preservação quando confrontado com a ameaça de destruição e
morte. Para Burke, quando observamos tal evento, fora do alcance das suas consequências,
ele oferece uma experiência catártica e um prazer “negativo”. O sublime de Burke
transformou-se num dos ideais do Romantismo, com um vocabulário desenvolvido à volta
de elementos da Natureza. O cume de uma montanha, uma tempestade, o vasto oceano
são símbolos que o convocam. No final do séc. XVIII, Kant juntou-se à discussão em torno
do sublime. Mas ao contrário de Burke, para Kant, o sublime não resulta de uma experiência
empírica. Este sugere, que apesar de algumas coisas da natureza puderem excitar a mente
a considerá-lo, é apenas no interior da mente humana que está a habilidade para ultrapassar
os seus próprios limites e encontrar o sublime. Ele fica além da prova empírica, pertencendo
à sensível faculdade da Razão. Kant desenvolveu dois modos para o sublime: o matemático,
que se preocupa com o ilimitado e tudo o que esteja além da nossa capacidade de
compreensão, como o infinito ou a vastidão do oceano, e o dinâmico, que está associado
ao facto do poder e força da natureza tornarem o homem insignificante, quando
comparados (Farley, 2014).
Mais tarde, pensadores como Lyotard e Jameson analisaram a vida moderna, como
compressões de espaço-tempo, produzidas pelas tecnologias de comunicação globalizadas,
que dão origem à perceção do dia-a-dia, como sendo fundamentalmente desestabilizador e
excessivo. Espanto e admiração rapidamente transformam-se em terror, dando lugar ao
aspeto negro da experiência sublime, que acontece quando o sentimento emocionante de
prazer se metamorfose com algo entre a dissolução e o demoníaco. Hoje em dia, no
entanto, em vez da natureza, parece ser o incrível poder tecnológico que serve como
matéria-prima ao sublime contemporâneo. Mas as raízes de tais preocupações podem ser
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encontradas no período pós Segunda Guerra Mundial, quando o desejo de evocar os
sentimentos sublimes de transcendência ou de exaltação teve um particular relevo para os
Expressionistas Abstratos nos Estados Unidos mas também para os artistas europeus.
Depois de um período, onde o conceito parece ter perdido importância, volta a surgir nos
anos 80, como uma nova vaga pós-modernista, provocada, por um lado, por uma geral
insatisfação com a trivialização da arte devido à estética Pop; por outro lado devido ao
excesso de intelectualização da Arte Minimal e da Conceptualização. Nas instalações de
Turrell, por exemplo, a intensificação da experiência sublime através da evocação da
imensidade espacial, formulada por Newman e Rothko, ganha uma nova direção, ao
investigar mais profundamente os efeitos do espaço e luz. Também Viola estava a levar o
novo médium – vídeo – em direção a evocações poderosas de estados mentais extremos
(Morley, 2010: 12/3)
O sustento teórico para tais discussões foi providenciado pelos textos de Lyotard, tais
como The Sublime and the Avant-garde e Presenting the Unpresentable: the Sublime. Estes
textos anunciavam a importância da conceção de Kant do sublime, foram, também,
consequentes de vários debates e em 1985 com a exposição Les Immatériaux, curada por
Lyotard, esses debates alcançaram um público ainda maior. Em 1988 Du Sublime –
importante coleção de textos, editada por Jean-François Courtine – acrescenta o contexto
filosófico contemporâneo. Uma década depois, o pintor Jeremy Gilbert-Rolfe publica Beauty
and the Contemporary Sublime, abordando o que ele apelida de sublime tecnológico, e em
2002 Bill Beckley edita uma série de ensaios sob o título Stickey Sublime que investigam as
diversas abordagens do conceito. O interesse contínuo é evidente com o projeto de
investigação levado a cabo pelo Museu Tate aquando das comemorações dos 250 anos do
texto de Edmund Burke sobre o mesmo tema. Também foram feitas várias exposições que
abordavam, diretamente ou indiretamente o tema, durante as últimas duas a três décadas.
É já nos títulos destas exposições que podemos perceber uma ligação entre o vazio e o
sublime: em 2003 The Sublime Void no Museu de Bruxelas; em 2004 The Big Nothing no ICA
Filadélfia que investigava o vazio, o inefável, o sublime, a refusa, o niilismo e o zero; em
2007 On the Sublime no Guggenheim de Berlim apresenta trabalhos de Rothko, Klein e
Turrell; em 2009 Various Voids: a Retrospective no centro Pompidou apresenta obras dos
últimos cinquenta anos que colocam o sublime dentro de um debate cultural relativo aos
limites de representação (Morley, 2010: 14).
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2.1.1. Raízes fundadoras
Etimologicamente sublime vem do latim sublimis, que significa elevação, movimento
ascensional, e foi utilizado inicialmente, no âmbito da Retórica e da Literatura. Segundo
Barbas (2002) por volta de 50 anos A. C., Cecílio de Calate escreve um tratado intitulado
Peri Hypsous, no qual pretende explicar o conceito ao público, polemizando acremente
contra o enfático (o sublime inautêntico, ou o bombástico) da retórica asiática, dando
preferência (em nome do despojado aticismo) a uma mediocridade refinada e perfeita em
detrimento de uma grandeza defeituosa.
É devido a este texto, que chega até nós, outro de grande importância, como resposta a
este o Peri Hypsous do Pseudo-Longino – traduzido para Do Sublime.
Este extraordinário trabalho examina o sublime de diversos ângulos e cita vários poetas,
dramaturgos, filósofos e oradores, no sentido de argumentar que a palavra escrita e falada
pode ter um efeito poderoso de “transporte” na audiência, usando a linguagem de forma
persuasiva. Longino pensava que este tipo de efeito transformativo poderia ser atingido ao
privilegiar-se o elevado e expressivo - pensamentos nobres e emoções fortes - em vez da
forma e estrutura arte (Riding & Lleewellyn, 2013).
No Sublime consiste a suma perfeição e a excelência dos discursos; […] Porque o
extraordinário não conduz os ouvintes à persuasão, mas fora de si mesmos os
arrebata, vencendo sempre o admirável com um repentino assombro quanto
poderia persuadir e agradar. Na verdade, o sermos persuadidos está as mais das
vezes em nosso arbítrio, mas o sublime imprimindo no discurso um poder
majestoso e uma força incontrolável, eleva sobre si mesmo o espírito dos que nos
ouvem (Longino, 1984: 44-45).

O sublime começa por adquirir uma ressonância moderna no séc. XVII quando o texto de
Longino é traduzido por Nicolas Boileau-Despréaux (vulgarmente conhecido por Boileau).
Esta tradução assinala um interesse na investigação dos poderosos efeitos emocionais na
arte. Longino declarou que a verdadeira nobreza na arte e na vida era descoberta através
da confrontação com o ameaçador e o desconhecido, e chamou a atenção para tudo o que
na arte desafia a nossa capacidade de concentração e nos espanta. O artista sublime era
para Longino um tipo de figura sobre-humana capaz de se erguer acima de experiências e
eventos árduos e ameaçadores de forma a produzir um estilo mais nobre e refinado
(Morley, 2010).
Boileau (apud Gilby, 2013) menciona, que poucas foram as pessoas que realmente
entenderam Longino, que existe uma confusão com o sublime de Longino e a discussão do
“estilo sublime”; o estilo sublime caracteriza-se por uma complexa linguagem figurativa,
contrastando, portanto, com os estilos baixos ou medíocres. O sublime Longiniano não
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pode ser associado a esta fantasiosa linguagem, de facto, ele é por vezes identificado com
as palavras mais simples. Boileau recusa, pois, aqueles que “procuram o sublime no sublime”
e define a sublimidade de Longino como “o extraordinário e o maravilhoso que nos pode
atingir com o discurso, fazendo com que uma obra nos eleve, nos arrebata e nos
transporte”. O sublime é o bem comunicado, é um “je ne sais quoi” que é mais fácil de sentir
do que explicar.
Porque a nossa alma naturalmente se eleva em certo modo com o sublime
verdadeiro; e, concebendo um nobre e soberbo ardor, se enche de grande alegria
e jactância, como se ela mesmo houvera produzido o que ouviu […] O verdadeiro
Grande e Sublime é aquele cuja admiração nos tem por muito tempo suspenso o
ânimo; sendo difícil, ou para melhor dizer, impossível resistir-lhe, por se conservar
firme e indelével na nossa memória. Enfim o julgo bom e verdadeiro Sublime aquele
que sempre agrada, e a todos; porque quando uma mesma coisa dita em presença
de pessoas que diferem de profissão, em vida, em afetos, em idade e em linguagem,
agrada uniformemente a todos, então o juízo e a aprovação que resulta de génios
que são discordes em outras matérias adquire uma prova vigorosa e indubitável de
que é sublime e maravilhosa (Longino, 1984: 56-57).

Esta é a melhor maneira de convergir a mensagem, para criar o efeito mais elevado. O
orador deve manter a conexão com a audiência de tal forma que os leve a crer que eles
próprios formularam a ideia do orador, ou em termos da retórica clássica, podiam ver a
ideia descrita pelo orador com o “olho da mente”. O alvo não era apenas persuadir o
espectador, mas emocionar, criar paixões, inspirar. A tentativa de fazer com que a audiência
se identificasse com o orador e maximizasse o potencial do efeito era conseguida de
diversas formas, incluindo a composição, o tema e a captura da imaginação. (Hamlett, 2013).
Um dos aspetos mais relevantes da obra de Longino, conforme White (s. d.), é que ela dános, não só, uma teoria de sublimidade, mas também constrói um cânone do que é sublime.
Este ensaio não é apenas um ensaio sobre o gosto, mas uma demonstração do seu próprio
gosto.
Longino (1984: 57) determina as cinco fontes de sublimidade: a primeira e mais considerável
é uma certa elevação do espírito, que nos faz pensar com abundância e felicidade; a segunda,
o afeto veemente e cheio de entusiasmo, mas estas duas fontes do sublime nascem em
grande parte da mesma natureza, as outras adquirem-se pela arte; a terceira consiste numa
certa disposição das figuras, as quais são de duas espécies: umas pertencem ao modo de
pensar, outras ao de dizer; a quarta é a frase nobre, esta, por sua vez, também se divide em
duas classes, as quais são a escolha dos vocábulos e a dicção elegante e figurada; a quinta,
que é causa da grandeza, e compreende em si todas as antecedentes, é a composição em
toda a sua dignidade e elevação.
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Sir William Sanderson (apud Hamlett, 2013) cria um ensaio paralelo para as artes visuais:
“For Poesie is a speaking Picture, and Picture is a silent Poesie ... In both, an astonishment of
wonder; by Painting to stare upon imitation of Nature, leading and guiding our Passions, by that
beguiling power, which we see exprest; and to ravish the mind most, when they are drunke in by
the eyes.” Algumas das palavras usadas por Sanderson – espantoso, paixões, arrebatar a
mente – são iguais, ou pelos menos equivalentes às de Longino, mas aqui usadas para efeitos
poderosos aplicados à visão, em vez de aplicados ao som ou linguagem. Sanderson (apud
Hamlett, 2013) também lista cinco formas de obter a sublimidade artística: invenção,
proporção, cor, movimento e disposição. As temáticas também são as mesmas e defende
que a audiência deve ser universal, todo o tipo de pessoas, espertos ou fracos, ignorantes
ou estudiosos, homens ou mulheres, todos deverão ser encantados.
A tradução de Boileau assinala também, segundo Morley (s. d. a), um novo interesse na
investigação dos efeitos emocionais poderosos na arte; Longino declarou que a verdadeira
nobreza na arte e vida devia ser descoberta através da confrontação com o ameaçador e o
desconhecido, e chama a atenção para qualquer coisa na arte que desafie a nossa capacidade
de entendimento e nos maravilhe; o artista sublime deveria ser uma figura super-humana
capaz de se elevar acima das experiências e eventos árduos e ameaçadores, de forma a
produzir um estilo mais nobre e refinado.
Apesar de parecer contraditório, pois os escritores neoclássicos como Boileau (apud
White, s. d.), enfatizavam a correta aplicação das “regras” de arte, apelando ao cálculo e à
razão desta forma, a arte devia ser regular, racional, ordenada e harmoniosa. Enquanto,
Longino enfatiza a paixão intensa, o excesso; as regras, se ainda fossem necessárias para
fazer arte, são insuficientes para fazer o sublime. Este requere um elemento adicional, talvez
irracional, de inspiração ou julgamento que está além e acima das “regras”.
Samuel Monk (apud White, s. d.) entende estes ideias de sublimidade de Longino (por serem
tão opostas ao entendimento Neoclássico de Arte) como o início da rutura deste sistema
e promotor da ascensão da sensibilidade romântica. Certamente, Longino, fornece um eco
prévio das conceções românticas de génio, criatividade livre, privilegiando o excesso e a
transgressão como modo artístico e enfatizando a paixão intensa e subjetividade do artista.
A proporção perfeita não era um pré-requisito nem mesmo uma ambição do sublime. Este
poderia ser encontrado na harmonia perfeita e uma das suas qualidades mais importantes
seria o impacto no destinatário.
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O interesse Britânico em Longino parece ter começado em meados do séc. XVII com várias
traduções, as quais tiveram diferentes títulos: The Height of Eloquence, The Loftiness ou
Elegancy of Speech. Durante o séc. XVIII, leitores conhecedores de Longino (quando o
estatuto da pintura estava em debate e o mercado da pintura era dominado pelo retrato)
estavam intrigados com a sua sugestão sobre uma relação teórica entre a experiência do
sublime e a história. Isto era significante, pois o standard hierárquico das artes visuais
colocava o retrato bem mais abaixo que os temas históricos, os quais eram considerados
como o mais prestigioso género de arte, distinguindo-se do retrato e da paisagem através
da sua preocupação com o ideal e com o heróico. A precoce teoria moderna da pintura
identificava como temas apropriados aqueles que vinham de um portfólio restrito de
literatura aceitável e respeitável: a Bíblia e a literatura clássica, como a de Homero, por
exemplo. Estas fontes tinham sido, também, citadas por Longino. A inclusão de citações do
Génesis ajudaram os primeiros modernos a estabelecer os episódios bíblicos como
paradigmas de sublimidade, especialmente as cenas do Antigo Testamento, mas também as
visões apocalípticas descritas no último livro do Novo Testamento. Os textos pós-clássicos
que continham o estilo e tema relacionados com passagens da Bíblia, também eram vistos
como fontes de matéria sublime, como, por exemplo, a Divina Comédia de Dante (Riding &
Lleewellyn, 2013).
Na época, para os artistas, o mais importante era enfatizar o efeito e experiência da
composição no espectador. Os temas, quer fossem histórias ou retratos, poderiam ser
moralmente elevatórios, assim como os engenhos de composição persuasivos da arte
Barroca; estes engenhos consistiam no exagero da perspetiva, transições inquietantes entre
o real e o ilusório, cor para os efeitos, e a inclusão de um número esmagador de pessoas
e objetos ou, pelo contrário, vastos espaços; isto para se obter um efeito físico e emocional
no destinatário. O género onde esta experiência é mais evidente é na “pintura histórica
decorativa” – pinturas ilusórias de paisagens em paredes e tetos com céus, poderiam ser
encontradas nos interiores domésticos britânicos (muitas vezes este tipo de pintura era
associada à persuasão do espetador de alguma verdade política ou religiosa). De facto, a
pintura de tetos poderia ser literalmente22 interpretada como a encarnação do sublime e a
resposta para a pergunta de Longino “Como pode o Homem alcançar os Deuses?” (Hamlett,
2013b).
22

O termo sublime tem as suas raízes na Antiguidade. Etimologicamente vem do latim sublimis, composto de sub-limen: “o que está suspenso na
arquitrave da porta” (lat. limes), o lintel entre duas colunas (O.E.D.). É, pois, um termo que, nas suas origens, se encontra diretamente ligado à
arquitetura, tendo o sentido imediato de elevado, de algo que está acima da cabeça do homem (Barbas, 2002: 2).
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As representações de céus apresentavam-se como um transporte sublime, em parte por
mostrarem uma progressão para o espaço infinito, mas também através das manipulações
de composição que nos atraíam para cima, na sua direção, por intermédio das nuvens
etéreas ou estruturas arquitetónicas elevatórias (Hamlett, 2013a).
Hamlett (2013c) refere ainda que no séc. XVIII, o termo decorativo aplicado a estas pinturas
começou a ganhar uma conotação pejorativa, enfatizando a sua função de ornamento e
negando-lhe o significado profundo, função e efeito. Ashley Cooper repudia estas pinturas
de teto e paredes, a favor de um novo tipo de pintura histórica, um que transmitisse uma
clara e inteligível mensagem com simplicidade visual. Ele relaciona estas pinturas a grandes
formatos, refere também que a ideia a ser expressa era um todo singular, e portanto tinha
que ser representada num plano único. Desta maneira, interiores pintados com diversos
planos, experienciados de diferentes ângulos já não eram próprios. Para Cooper, a pintura
histórica devia apresentar um relato plausível de um evento histórico, e eliminar qualquer
confusão, tanto do assunto como da composição. Isto implicava a representação de um
preciso momento no tempo, no qual a personagem principal estava claramente identificada
e onde havia um extremo cuidado com a autenticidade, como, por exemplo, através de
detalhes anacrónicos. O foco principal era a atividade humana e não paisagens ou animais.
O retrato é como já referi, considerado inferior à pintura histórica. No entanto, J.
Richardson preconiza que o retrato é um género sublime, pois, no seu entender, a sua
composição tem o poder de afetar o pensamento do espetador e fazê-lo agir. É notória a
influência de Longino em Richardson (Hamlett & Bonett, 2013). Para Richardson (apud
Hamlett, 2013a), o ingrediente principal era a moral do retratado, sem a qual, mesmo uma
pintura executada com a melhor técnica seria incapaz de se elevar ao sublime. O que dava
ao género tal poder era a relação do retratado com o espectador, a qual poderia ser de tal
forma forte, que influenciasse o espetador a agir de maneira melhor; tal como a conexão
referida por Longino entre a audiência e o orador.
Richardson (apud Hamlett & Bonett, 2013) refere ainda, que o pintor devia tentar captar o
sublime e aceitar a imperfeição como parte dele, dando importância à surpresa e não apenas
ao meramente prazeroso; mais ainda, a própria simplicidade pode ser efetiva e sublime, não
apenas na linguagem, mas também na arte. Este dá vários exemplos de artistas com obras
sublimes, desde Michelangelo, a Raphael, como Van Dyck, Rembrandt e Zuccaro. Esta
disparidade de artistas demonstra como é difícil definir o sublime em termos visuais. No
entanto, conseguimos encontrar um denominador comum: o forte efeito da composição
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no espectador e a interação entre o retratado e o espectador. Tomemos como exemplo a
Anunciação (fig. 51) de Zuccaro, onde Richardson (apud Hamlett, 2013a) considera as duas
figuras centrais (a Virgem e o Anjo Gabriel) como não importantes, e, no entanto, fica
maravilhado com a vastidão dos céus e os inúmeros alegres anjos que transmitem o assunto,
e com os efeitos inspiradores do conjunto, do todo, com as suas sugestões na eternidade
e infinitude. É isto que o faz pronunciar esta pintura como sublime.
Segundo Hamlett & Bonett (2013), Richardson criou um esquema para que qualquer um
pudesse julgar uma pintura sublime. Para tal, definiu três classes gerais: a medíocre, a
excelente e a sublime. O seu espectro vai afunilando à medida que passamos da primeira
para a última. Para este, as obras sublimes só podem ser encontradas nos géneros do
retrato e da pintura histórica. Para conseguir obter um julgamento de sublimidade,
concebeu uma escala de pontos, de zero a dezoito, para tudo, desde a composição, ao
desenho e coloração, à graça, grandeza, invenção ou expressão.
Não obstante, talvez o género mais retratado seja a Natureza, pelo que, será o que irá ser
mais abordado nos próximos subcapítulos.
Longino (apud Hamlett, 2013a) utiliza fenómenos naturais para demonstrar o efeito do
tamanho físico, assumindo que aquilo que excede o “tamanho” vulgar é sempre grandioso
e surpreendente. Vai comparando, favoravelmente, os efeitos obtidos quando se vê
grandiosos elementos naturais, tais como os oceanos e vulcões, com os menos impressivos
elementos domésticos equivalentes, ribeiros e fogueiras. Estas passagens tornam-se muito
relevantes com o aumento de viagens turísticas durante o séc. XVII e XVIII e é feita uma
conexão entre o sublime e uma mistura de admiração e terror.
Estas viagens ficaram conhecidas como o Grand Tour, que, como refere White (s. d.)
providenciava o “toque final” à educação de um cavaleiro; durante a viagem era esperado
que apurasse o seu gosto através do encontro com os tesouros culturais da Renascença e
da Antiguidade. Na sua viagem, o cavaleiro passaria pelos Alpes e a narração deste troço
foi sofrendo alterações ao longo do séc. XVIII, de simples, um pouco perigosa, árdua a
inconveniente, até passar a ser o ponto-auge da viagem.
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Fig. 51 - Federico Zuccaro - The Annunciation with Prophets and music-making angels, 1572.
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Os meios de transporte lentos (a travessia nos Alpes fazia-se em cadeiras, em cima de
mulas e pessoas, ou mesmo a pé) tiveram uma enorme influência na perceção da viagem,
diferente da do viajante do séc. XIX que percorria a paisagem dentro de um comboio a
vapor e incomparável à dos nossos tempos. O turista do séc. XVII e XVIII teve a
oportunidade de apreender a paisagem lentamente, admirar-se com alturas nunca antes
experimentadas, na sua paisagem nativa, assim como os sons e silêncios puros (Salgueiro,
2002: 306).
John Dennis (apud White, s. d.) foi o primeiro a publicar um relato sobre a passagem pelos
Alpes em 1693, descrevendo este momento como se tivesse caminhado “à beira da
destruição, literalmente… a sensação que produziu em mim… um horror prazeroso, uma alegria
terrível e ao mesmo tempo que estava infinitamente satisfeito, eu tremi.” Dennis foi pioneiro ao
usar a noção de sublime para nomear este horror prazeroso e alegria terrível; desta
maneira, uma experiência protorromântica da natureza, selvagem, áspera, vasta e também
em certa forma perigosa, começou a ser bastante apreciada.
Ashley Cooper e Joseph Addison também fizeram a travessia dos Alpes e os seus
comentários, refletiam, igualmente prazer e repulsa. Cooper considerou mais importante
a surpresa do espaço infinito, onde o sublime não era uma qualidade estética oposta ao
belo, mas uma qualidade de grandiosidade e mais importante que o belo. Para Addison o
conceito de sublime consiste nos três prazeres da imaginação, que ele identificou como
sendo: grandiosidade, raridade (invulgar) e beleza. Em vez de sublime, Addison prefere usar
termos como ilimitado, irrestrito, amplo, grandioso e também excessivo.
Também Leight Hunt comentou a travessia:
The Alps! It was the first time I had seen mountains. They had a fine sulky look, up
aloft in the sky, - cold, lofty and distant. I used to think that mountains would
impress me but little... But one look convinced me to the contrary… I seemed to
meet for the first time a grand poetical thought in a material shape – to see a piece
of one’s book – wonders realized, - something very earthly, yet standing between
earth and heaven, like a piece of the antediluvian world looking out of the coldness
of ages. I remember Reading in a Review a passage from some book of travels,
which spoke of the author standing on the seashore, and being led by the silence
and abstraction, and the novel grandeur of the objects around him to think of the
earth, not in its geographical relations, but as a planet in connection with other
planets, and rolling in the immensity of space. With these thoughts I had been
familiar, as I suppose everyone has been who knows what solitude is, and has
imagination, and perhaps not the best health. But we grow used to the mightiest
aspects of thought, as we do to the immortal visages of the moon and stars.
(Morpurgo 309/10 apud Gárdos, s. d.).

Este tipo de sensibilidade relativamente à natureza, e a sua associação ao sublime, teve um
crescimento de tal forma, durante a primeira metade do séc. XVIII, que estes tipos de
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Fig. 52 - Salvador Rosa - The Death of Empedocles,1665-70.
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natureza selvagem passam a ser eles próprios sinónimos do termo sublime. Em 1747, Baille,
escreveu que a “escrita sublime não é mais do que uma descrição do sublime na Natureza”,
revertendo o precedente do sublime retórico para o sublime natural (White, s. d.).
Nas artes visuais faziam sucesso os artistas que conseguiam transmitir a paisagem sublime
das montanhas italianas; o artista Salvador Rosa (fig. 52) tornou-se num dos favoritos no
Norte da Europa, as suas paisagens eram facilmente associadas à experiência vivida nos
Alpes e influenciou vários pintores desde Verner a Turner. A estética do sublime passa a
ser cultivada sob os mais diversos ângulos e com temas muito variados. Por exemplo, o
pintor Joseph Wright pintou uma série de cenas noturnas do vulcão Vesúvio em atividade,
por ele presenciadas. Esta série tem um grande impacto visual devido à abordagem
dramática que enfatizava os efeitos de luz da lava incandescente e do luar pálido. (Salgueiro,
2002: 306/7). Outro aspeto do Grand Tour foi a experiência das ruínas, das antigas
civilizações (que estavam a ser cada vez mais descobertas e desenterradas pela disciplina
emergente, a arqueologia); havia uma obsessão destes turistas pelas impressões de Giovanni
Battista Piranesi (fig. 53) das ruínas de Roma. Este gosto pelas ruínas – intimamente ligado
ao sentimento pelos poderes de devastação da natureza e à pequenez e fragilidade do ser
humano, os quais estavam ligados à apreciação do selvagem, áspero e à paisagem
montanhosa – transformou-se numa parte importante do gosto pelo sublime confirmado
por White (s. d.).
White (s. d.) conclui ainda que, ao chegarmos a meio do séc. XVIII, podemos compreender
um certo tipo de imagens que se consolidaram à volta da noção de sublime; aos tipos de
imagens já discutidas podemos acrescentar imagens de guerra, sobrenatural, inferno e o
pensamento da morte. Hildebrand Jacob listou em The Works as imagens familiares de
sublime: todas as cenas vastas e maravilhosas, tanto prazerosas como horrorosas, que o
Universo proporciona e tenham este efeito na imaginação, tais como perspetivas ilimitadas,
particularmente a do oceano nas suas diversas situações (agitado ou em repouso); o nascer
ou pôr-do-sol; a solenidade do luar, todos os fenómenos dos céus e objetos de astronomia.
Também somos movidos pela visão de medonhos precipícios, grandes ruínas, cavernas
subterrâneas, operações da Natureza em recantos escuros, a vista de numerosos exércitos,
quedas de água em cataratas, o bramido do mar, o barulho das tempestades nas árvores,
trovão, vozes de guerra, choque de armas.
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Fig. 53 - Giovanni Battista Piranesi - A View of the Upper Parts of the Ruins of the Baths of Diocletian, 1774.
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2.1.2. A dicotomia entre belo e sublime
Joseph Addison será o primeiro, em 1712, a fazer uma distinção clara entre belo e sublime,
e o primeiro a fazer corresponder o sublime a situações assustadoras e/ou penosas. Em
1719 Jean-Baptiste du Bos refere-se ao sublime como tendo uma natureza contraditória,
mencionando, já, uma impressão psicológica negativa produzida por algumas obras de arte
nos espectadores. Mas é com Edmund Burke que o sublime passa do campo da retórica
para o âmbito da filosofia; em 1757 tenta categorizar sistematizar as diferentes emoções
causadas pelo belo e pelo sublime, enquanto conceitos opostos e autónomos (Serra, 2013:
33).
Burke apercebeu-se que as ideias do sublime e do belo eram frequentemente confundidas
e que ambas eram indiscriminadamente aplicadas a objetos que diferiam muito, e às vezes
de natureza diretamente oposta; constatando que até Longino compreendeu sobre o nome
comum de sublime coisas totalmente opostas; mas o abuso da palavra Beleza tem sido ainda
mais generalizado e acarretou consequências bem piores. Apercebeu-se também que estava
longe de possuir uma teoria exata acerca das nossas paixões, ou um conhecimento das suas
fontes genuínas, e que não poderia reduzir as suas noções a quaisquer princípios estáveis
ou consistentes e reparou ainda que outros sentiam as mesmas dificuldades. Foram estes
os motivos que o levaram a escrever Uma Investigação Filosófica Acerca da Origem das Nossas
Ideias do Sublime e do Belo23.
A preocupação principal de Burke não é a reflexão sobre o gosto, mas sim sobre o sublime
e o belo. Inicia esta discussão identificando a curiosidade (S. I, p. 49) como a primeira e
mais simples emoção que podemos encontrar na mente humana. Ele entende a curiosidade
como qualquer desejo que tenhamos pela novidade, ou qualquer prazer que dela derivemos.
Mas como aquelas coisas que chamam a nossa atenção apenas pela sua novidade não
conseguem prendê-la por muito tempo, a curiosidade é a mais superficial de todas as
afeicções; mudando constantemente de objeto, tendo um apetite feroz que facilmente é
satisfeito; e tem uma aparência de ligeireza, inquietação e ansiedade. Sobre a curiosidade
Burke conclui que qualquer instrumento capaz de agir sobre a mente deve ter como um
dos seus componentes algum grau de novidade; e a curiosidade mistura-se, mais ou menos,
com todas as nossas paixões.

23

Escrito originalmente em 1757, ampliado dois anos mais tarde tendo em conta as reações à primeira edição e introduzindo o debate sobre o
gosto.
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Na Secção II (p. 50) Burke percebe que além de um certo grau de novidade, os objetos
destinados a mover as paixões das pessoas têm também que ter a capacidade de causar dor
e prazer. Apesar de muitos pensarem que a dor surge da remoção de algum prazer e que
o prazer surge da cessação da dor, Burke vê a dor e o prazer como cada um tendo uma
natureza positiva e existência independente. Defende também que na maioria das vezes a
mente humana encontra-se num estado de indiferença. Por exemplo, se um indivíduo for
transportado deste estado – indiferença – para um outro de prazer efetivo, não parece ser
necessário que passe pela mediação de qualquer espécie de dor.
A dor e o prazer não só não dependem necessariamente da sua recíproca diminuição ou
remoção para existirem, como a diminuição ou cessação do prazer não opera como uma
dor positiva; além disso a remoção ou diminuição da dor tem no seu efeito pouca
semelhança com o prazer positivo. Assim, esgotado o prazer, deixa-nos num estado muito
próximo daquele em que nos encontrou – indiferença, ou um estado de tranquilidade suave
influenciado pela sensação anterior. Apesar de não ser muito evidente, já a remoção de
uma grande dor não se assemelha a um prazer positivo, encontramo-nos perante um estado
de sobriedade, com uma sensação de assombro, numa espécie de tranquilidade encoberta
de horror (S. III, p. 52-53). Desta maneira, para Burke (S. IV, p. 54), o prazer (algo que, seja
na sensação interna, seja na aparência externa, se assemelhe ao prazer originado por uma
causa positiva) nunca tem a sua origem na remoção da dor ou do perigo.
Burke (S. IV, p. 54) propõe que há prazeres e dores de natureza positiva e independente;
além disso, a cessação ou diminuição da dor não tem uma semelhança suficiente com o
prazer positivo para que possamos considerá-la como tendo a mesma natureza, ou para
que possa ser conhecida pelo mesmo nome; e finalmente, com base no mesmo princípio, a
remoção ou qualificação do prazer não tem semelhança com a dor positiva. É claro que a
remoção ou moderação da dor está longe de ser perturbadora ou desagradável, mas é
diferente do prazer positivo. Esta afeção positiva que resulta de uma espécie de privação,
é um prazer que não pode existir sem relação com a dor; este tipo de prazer foi apelidado
por Burke (S. IV, p. 55) de deleite. Desta maneira, a palavra deleite será sempre, aqui, usada
para expressar a sensação que acompanha a remoção da dor ou do perigo.
Relativamente à cessação de prazer, este afeta a mente de três formas: se o prazer
simplesmente cessa, depois de ter tido uma duração adequada, o efeito é a indiferença; se
for abruptamente interrompido, segue-se uma sensação de desilusão; se o objeto tiver sido
irrecuperavelmente perdido, surge o desgosto. Nenhuma destas paixões tem qualquer
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semelhança com uma dor positiva, pois uma dor efetiva nunca é suportada voluntariamente
(S. V, p. 55-56).
A maioria das ideias responsáveis por causar uma impressão poderosa na mente (sejam de
dor ou prazer, ou seus derivados) pertence a duas categorias: auto-preservação e
sociedade. As paixões de auto-preservação relacionam-se principalmente com a dor ou
perigo e são as paixões mais poderosas de todas (S. VI, p. 57-58). As de sociedade (S. VIII,
p. 59) podem ser também elas de dois tipos: a sociedade dos sexos (corresponde aos
propósitos de propagação) e sociedade mais geral (que temos com os homens, com os
animais e até com o mundo inanimado). As paixões que pertencem à geração têm a sua
origem nas gratificações e prazeres, o prazer que mais diretamente pertence a este
propósito tem um carácter vivo, arrebatador e violento e é o mais forte dos prazeres dos
sentidos, no entanto, a sua ausência quase não chega a ser um incómodo.
Em relação à sociedade em geral (S. XI, p. 62) esta não nos dá qualquer prazer positivo,
mas a exclusão desta é uma das maiores dores positivas que poderemos conceber; desta
forma, a dor é a ideia predominante, não o prazer. Pelo contrário, na sociedade particular,
as sensações mais poderosas são as de prazer (boa companhia, amizade e conversas,
enchem a mente de grande prazer).
Tudo o que de algum modo seja capaz de suscitar as ideias de dor ou perigo, tudo o que
seja terrível, ou que opere de forma análoga ao terror, é uma fonte de sublime, isto é,
produz a emoção mais forte que a mente é capaz de sentir (S. VII, p. 58). Mas assim como
a dor é mais forte na sua operação do que o prazer, também a morte é em geral uma ideia
muito mais perturbadora do que a dor, porque por mais extrema que qualquer dor possa
ser, é preferível à morte. Quando estamos próximos de dor ou terror, estes são incapazes
de nos causar qualquer deleite, mas a alguma distância podem ser deleitosos.
Na primeira secção da segunda parte, percebemos que a paixão causada pelo que é grande
e sublime na natureza, é o assombro; o assombro é o estado de alma no qual todos os seus
movimentos estão suspensos, com algum grau de horror. Neste caso a mente está cheia
com o seu objeto, não conseguindo atender a outro, nem raciocinar acerca do objeto qua
a ocupa. Esta é a origem do grande poder do sublime, que longe de ser produzido por eles,
antecipa os nossos raciocínios e arrasta-nos com uma força irresistível. Desta maneira, o
assombro é o efeito do sublime no seu maior grau, os efeitos inferiores são a admiração, a
reverência e o respeito.
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A paixão que pode privar totalmente a mente dos seu poderes ativos e racionais é o medo;
este opera de forma semelhante à dor efetiva. Assim, seja o que for que seja terrível em
relação à visão, é também sublime, independentemente de possuir grandes ou pequenas
dimensões. Há muitos animais pequenos, como é o caso dos venenosos, capazes de dar
origem a ideias de sublime. Mas, se às coisas de grande dimensão anexarmos uma ideia de
terror, estas tornam-se incomparavelmente maiores. De facto, o terror é, de forma mais
manifesta ou latente, o princípio dominante do sublime (P. II, S. II, p. 78).
A obscuridade parece ser critério para que algo seja terrível; pois quando conhecemos a
dimensão total de um qualquer perigo, muita da apreensão desaparece. Debaixo do manto
da obscuridade tudo é incerto, confuso, terrível e sublime no mais elevado grau (P. II, S. III,
p. 79).
Para além destas coisas que sugerem diretamente a ideia de perigo, e daquelas que
produzem um efeito semelhante através de uma causa mecânica, Burke (P. II, S. V, p. 85),
não conhece nada que seja sublime que não seja algum tipo de modificação do poder. O
poder pode, à primeira vista, pertencer igualmente ao prazer ou à dor. Mas para
usufruirmos um prazer, não são necessários grandes esforços de poder, aliás tais esforços
contribuiriam para destruir a nossa satisfação pois o prazer deve ser-nos roubado e não
imposto. No que diz respeito à dor, o panorama é totalmente diferente, a dor é sempre
infligida por um poder de algum modo superior, já que nunca nos submetemos a ela de
bom grado. De modo que a força, a violência, a dor e o terror são ideias que juntas
avassalam a mente. O poder deriva toda a sua sublimidade do terror que geralmente o
acompanha, mas nos casos em que conseguimos diminuir a sua capacidade de causar dano,
despojamos o objeto de tudo quanto é sublime.
Outro elemento terrível é a privação (P. II, S. VI, p. 92), seja ela qual for: vazio, escuridão,
solidão, silêncio.
Também a grandeza de dimensão é uma poderosa causa do sublime; esta categoria diz
respeito ao comprimento, altura ou profundidade. O comprimento é o que impressiona
menos, pois cem metros de um terreno plano, não têm o mesmo efeito que cem metros
de altura; assim como a altura é menos grandiosa que a profundidade, também um plano
perpendicular tem mais força na formação do sublime que um inclinado; e os efeitos de
uma superfície rugosa e acidentada parecem ser mais fortes do que se ela for macia e polida
(P. II, S. VII, p. 93-94).
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Uma outra fonte do sublime, relacionada com a anterior, é a infinitude (P. II, S. VIII, p. 95).
Não existem muitas coisas na realidade infinitas, mas como os nossos olhos não conseguem
detetar limites de várias coisas, elas parecem infinitas e produzem o mesmo efeito, mesmo
não sendo na realidade infinitas. Somos enganados do mesmo modo quando as partes de
um objeto de grande dimensão atingem uma sucessão de tal modo indefinida que a
imaginação não encontra qualquer restrição que a impeça de se estender à sua vontade.
A dificuldade (P. II, S. XI, p. 99) é também uma fonte de grandeza, pois quando uma obra
parece ter exigido uma força e trabalho imensos, para ser concretizada, a ideia é grandiosa.
Igualmente o é a magnificência (P. II, S. XII, p. 99). Uma grande profusão de coisas,
esplêndidas ou intrinsecamente valiosas, é magnífica; por exemplo, o céu estrelado, apesar
de ser visto constantemente, não deixa de excitar uma ideia de grandeza, o número é
certamente a sua causa, a desordem aparente também aumenta a sua grandeza; a confusão
em que se apresentam impedem-nos de as contar, conferindo-lhes um caráter algo infinito.
Também a luz deve ser vista como capaz de sugerir ideias sublimes, apesar da escuridão
produzir mais ideias sublimes do que esta. Não é da luz comum que estamos a falar, mas
de uma luz como a do Sol capaz de dominar totalmente a visão, a luz extrema oblitera
todos os objetos, sendo o seu efeito próximo da escuridão; ou uma luz que apesar de ter
uma força inferior se mova muito rapidamente, como um relâmpago, por exemplo.
Também uma transição rápida de luz para escuridão ou vice-versa pode ter um efeito ainda
maior (P. II, S. XIV, p. 102).
As cores (P. II, S. XVI, p. 104) também são produtoras de sublimidade. As tristes e foscas
como o preto, o castanho ou a púrpura intensa e outras semelhantes. Os sons (P. II, S.
XVII, p. 105) também têm o seu papel nas paixões sublimes, o ruído excessivo é suficiente
para dominar a alma, para suspender a sua ação e enchê-la de terror. São exemplo as
cataratas imensas, tempestades violentas, o trovão, a artilharia, bem como os gritos de uma
multidão.
O início súbito, ou súbita paragem de um som de força considerável, tem o mesmo poder
(P. II, S. XVIII, p. 105), assim como um som de menor intensidade que seja intermitente (P.
II, S. XIX, p. 106). Os cheiros e paladares têm um papel mais pequeno, apenas as coisas
excessivamente amargas e os cheiros intoleráveis, podem ser dolorosas, não apresentando
qualquer deleite, tornando-se fonte de sublime tão genuínas como quaisquer outras (P. II,
S. XXI, p. 108).
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Relativamente à sensação (P. II, S. XXII, p. 110), a ideia de uma dor corporal em todos os
graus de esforço, dor, angústia, tormento, produz o sublime e nada mais neste sentido é
capaz de produzi-lo.
Burke termina a segunda parte, concluindo que o sublime é uma ideia que pertente à autopreservação, que é, portanto, a mais perturbadora que podemos ter; que a sua emoção
mais forte é uma emoção de aflição que nenhum prazer com origem numa causa positiva
lhe pertence.
A terceira parte da sua investigação é dedicada à beleza, enquanto qualidade distinta do
sublime. Burke (P. III, S. I, p. 115) entende a beleza como aquela ou aquelas qualidades dos
corpos que provocam amor, ou uma paixão similar. A beleza e a paixão – a que Burke
chama amor – são diferentes do desejo, ainda que o desejo possa, por vezes, atuar em
conjunto com a beleza (mas é ao desejo que devemos atribuir as paixões mais violentas).
As virtudes suaves como a delicadeza de temperamento, compaixão, doçura e liberalidade
pertencem ao domínio da beleza, enquanto as virtudes que causam admiração, como a
força a justiça, sabedoria e outras são do tipo mais sublime e produzem terror em lugar de
amor (P. III, S. x, p. 134-135).
A beleza afeta-nos intensamente. Visto que não é uma criatura da nossa razão e que nos
toca sem nenhuma relação com a utilidade, mesmo onde nenhuma utilidade pode ser
discernida; visto que a ordem e o método da natureza são geralmente muito diferentes das
nossas medidas e proporções, Burke (P. III, S. XII, p. 137) conclui que, a beleza é, na maioria
dos casos, alguma qualidade presente nos corpos que age sobre a mente humana através
da intervenção dos sentidos.
As qualidades da beleza (relativas a um objeto) são as seguintes: o objeto deve ser
comparativamente pequeno, liso, possuir uma variação na direção das partes, as quais não
devem ser angulosas, ter uma aparência delicada, ter cores claras e luminosas, não fortes,
no entanto, se possuir cores fortes estas devem ser matizadas com outras (P. III, S. XVIII,
p. 142).
A beleza deve ser o oposto da fealdade, pois esta é consistente com a ideia de sublime (P.
III, S. XXI, p. 144), apesar de que a fealdade em si, não é uma ideia sublime (só se estiver
unida àquelas qualidades que suscitam um forte terror). A graciosidade não é uma ideia
muito diferente da beleza e também a elegância tem uma estrita ligação com o belo (P. III,
S. XXII e XXIII).
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Se compararmos o sublime com a beleza surge um contraste notável: os objetos sublimes
são vastos, enquanto os belos são comparativamente pequenos, a beleza deve ser lisa e
polida, o grandioso deve ser rugoso e negligente; a beleza deve evitar a linha reta, o
grandioso aprecia-a; a beleza não deve ser obscura, o grandioso deve ser escuro e sombrio;
a beleza deve ser leve e delicada, o grandioso deve ser sólido e até massivo. São ideias
fundadas em princípios diferentes, uma na dor, outra no prazer (P. III, S. XXVII, p. 149).
Talvez estas qualidades do sublime e do belo não sejam t\ão estanques como parecem, por
vezes parecem encontrar-se unidas, e nestas ocasiões o sublime é menos prejudicado ao
associar-se a algumas qualidades da beleza, do que esta (P. IV, S. XXIV, p. 182).
Podemos concluir então, acerca do sublime e da beleza, que o grandioso tem como base o
terror, que, quando modificado, causa assombro; o belo funda-se no mero prazer positivo
e acende na alma o sentimento a que chamamos amor (P. IV, S. XXV, p. 185).
Ao contrário de Burke, para Kant o sublime não está nos objetos, devendo apresentar-se
somente no plano das ideias. O sublime kantiano passa-se na esfera da subjetividade e surge
do conflito interno (do sujeito) que opõe a imaginação à razão, não possibilitando um
acordo entre ambos (ou melhor, criando um desacordo), sendo a apresentação do sublime
negativa porque demonstra o inapresentável (Serra: 2013: 34).
Tal como Burke, também Kant faz uma distinção entre belo e sublime em Observações sobre
o Sentimento do Belo e do Sublime. Kant (2012: 32) começa por caraterizar o sentimento do
sublime e do belo como um sentimento de natureza mais refinada, assim designado por se
poder desfrutá-lo mais demoradamente, sem provocar saciedade nem esgotamento, quer
porque supõe uma sensibilidade da alma, que, ao mesmo tempo, a torna apta para os
movimentos mais virtuosos, quer por revelar talentos e qualidades do entendimento
opostos aos que podem ocorrer numa completa ausência do pensamento. Apesar da
comoção que ambos geram – o sentimento do sublime e do belo – e de serem ambos
aprazíveis, a sua natureza é completamente diferente.
Nas seguintes páginas Kant, dá exemplos detalhados de ambos os sentimentos: grandes
carvalhos e recantos com sombras num bosque sagrado são sublimes; tapetes de flores,
sebes baixas e árvores com figuras talhadas são belas; a noite é sublime, o dia é belo; o
sublime comove, o belo encanta; a expressão de um homem dominado pelo sentimento do
sublime é séria, perplexa e até de assombro, no caso do sentimento do belo as
manifestações são alegres, risonhas. Kant (2012: 33) categoriza o sentimento sublime em
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três tipos: sublime terrível (solidão profunda, horror, melancolia); sublime nobre
(admiração tranquila); e sublime magnífico (é acompanhado por um sentimento de beleza).
O sublime tem de ser grande, o belo pode ser pequeno; o sublime é simples, o belo
adornado e engalanado; uma grande altura ou profundeza é sublime, assim como uma
duração longa (Kant, 2012: 34-35).
O entendimento é sublime, o engenho é belo; a audácia é grande e sublime, a astúcia é
pequena, mas bela; a sinceridade, retidão, solicitude são virtudes sublimes, a graça, gentileza,
cortesia e delicadeza são qualidades belas; as sublimes infundem um respeito venerável, as
belas inspiram amor.
A comoção do sublime é mais poderosa que a do belo, desta forma, os sentimentos do
sublime excitam mais energicamente as faculdades da alma, fatigando-a mais depressa (Kant,
2012: 37).
A amizade pertence ao caráter sublime, o amor sexual ao belo; na tragédia o sentimento
suscitado é sublime, enquanto na comédia é o belo (Kant, 2012: 38). A cólera de um homem
temível é sublime, a vingança audaz tem algo em si grandioso pois o seu relato comove.
A estatura elevada, idade avançada, tez morena e olhos escuros têm uma afinidade com o
sublime, já uma estatura baixa, juventude, cabelos ruivos e olhos azuis pertencem ao belo
(Kant, 2012: 39).
A representação matemática da dimensão infinita do universo, as considerações metafisicas
sobre a eternidade, sobre a Providência e a imortalidade da nossa alma, contém um caráter
sublime e majestoso. Pelo contrário, a sabedoria vê-se desfigurada por muitas subtilezas
vãs.
Entre as qualidades morais só a verdadeira virtude é sublime; apesar de existirem qualidades
morais que são amáveis e belas e estando em harmonia com a virtude, são consideradas
como nobres mas não são incluídas na atitude virtuosa. Existem dois géneros do sentimento
bondoso que não podem ser fundamento de uma verdadeira virtude, eles são a compaixão
e a complacência (Kant, 2012: 42-43).
Kant (1995: 89) inicia a Analítica do Sublime referindo que o belo concorda com o sublime
pois ambos aprazem por si próprios, e não pressupõe nenhum juízo dos sentidos, nem um
juízo lógico-determinante, mas um juízo de reflexão. No entanto, são várias as diferenças
entre ambos: o belo da natureza concerne à forma do objeto, à sua limitação; o sublime
pode também ser encontrado num objeto sem forma, na medida em que seja representada
ou que o objeto enseje representar nele uma ilimitação, pensada em sua totalidade; de
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modo que o belo parece ser considerado como apresentação de um conceito
indeterminado do entendimento, o sublime, porém, como apresentação de um conceito
semelhante da razão. A diferença interna mais importante entre o sublime e o belo é esta:
se considerarmos o sublime somente em objetos da natureza, a beleza da natureza inclui
uma conformidade, pela qual o objeto, parece predeterminado para a nossa faculdade de
juízo e assim, constitui em si um objeto de complacência; opostamente, aquilo que sem
raciocínio, produz em nós o sentimento de sublime, pode aparecer contrário à nossa
faculdade de juízo, inconveniente à nossa faculdade de apreensão e violenta para a faculdade
de imaginação e é por isso que é julgado tanto mais sublime. Por esta razão é incorreto
denominar sublime qualquer objeto da natureza, o que poderemos dizer é que o objeto é
apto à apresentação de uma sublimidade que pode ser encontrada no ânimo, pois o
verdadeiro sublime não pode estar contido em nenhuma forma sensível, mas concerne a
ideias da razão (Kant, 1995: 90-91).Do belo da natureza temos que procurar um
fundamento fora de nós; do sublime, porém, simplesmente em nós e na maneira de pensar
que introduz a representação da primeira sublimidade (Kant, 1995: 92).
Kant (1995: 93) faz uma distinção entre sublime matemático e sublime dinâmico.
Relativamente ao primeiro, denominamos sublime o que é absolutamente grande;
absolutamente grande refere-se ao que é grande acima de toda a comparação. Esta grandeza
não pretende procurar um padrão de medida adequado a ele, fora dele, mas simplesmente
nele; é uma grandeza que é igual simplesmente a si mesma; portanto o sublime não deve
ser procurado nas coisas da natureza, mas unicamente nas nossas ideias. Isto é, o que deve
denominar-se sublime não é o objeto e sim a disposição de espírito através de uma certa
representação que ocupa a faculdade de juízo reflexiva, mais ainda, o sublime é o que
somente pelo facto de poder pensá-lo prova uma faculdade de ânimo que ultrapassa todo
padrão de medida dos sentidos (Kant, 1995: 93-95).
A natureza é, portanto, sublime, para aquele cuja intuição comporta a ideia de sua infinitude.
Isto não ocorre, senão, pela própria inadequação, do máximo esforço, da nossa faculdade
da imaginação na avaliação da grandeza de um objeto. A imaginação é capaz da avaliação
matemática da grandeza de cada objeto, portanto é na avaliação estética que o esforço de
compreensão (que ultrapassa a faculdade de imaginação de conceber a apreensão
progressiva num todo das intuições) é sentido e onde ao mesmo tempo é percebida a
inadequação desta faculdade, ilimitada no progredir, para com o mínimo esforço do
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entendimento captar uma medida fundamental apta à avaliação da grandeza e usá-la para a
avaliação da mesma (Kant, 1995: 101).
Em suma, o sentimento do sublime é, portanto, um sentimento do desprazer a partir da
inadequação da faculdade de imaginação, na avaliação estética da grandeza, à avaliação pela
razão, e ao mesmo tempo, um prazer despertado a partir da concordância, precisamente
deste juízo da inadequação da máxima faculdade sensível, com ideias racionais, na medida
em qua o esforço em direção às mesmas é lei para nós (Kant, 1995: 103-104).
Sobre o sublime dinâmico Kant (1995: 106) expõe que a natureza, considerada no juízo
estético como poder que não possui nenhuma força sobre nós, é dinamicamente sublime.
Para ela ser julgada por nós dinamicamente como sublime, então tem que ser representada
como suscitando medo (mas nem todo o objeto que suscita medo é considerado sublime
no nosso juízo estético).
Rochedos audazes e ameaçadores, nuvens carregadas acumulando-se no céu, vulcões,
furacões, oceanos revoltos e etc. tornam a nossa capacidade de resistência insignificante,
em comparação com o seu poder. Mas o seu espetáculo é tanto mais atraente quanto
terrível, desde que nos encontremos em segurança. Em segurança, de bom grado
denominamos estes objetos sublimes, porque eles elevam a fortaleza da alma acima do seu
nível médio e permitem descobrir em nós próprios uma faculdade de resistência de espécie
totalmente diversa, a qual nos encoraja a medir-nos com a aparente omnipotência da
natureza (Kant, 1995: 107).
Portanto, a natureza aqui chama-se sublime simplesmente porque ela eleva a faculdade da
imaginação à apresentação daqueles casos nos quais o ânimo pode tornar capaz de ser
sentida a sublimidade própria, mesmo acima da natureza (Kant, 1995: 108).
A sublimidade não está contida em nenhuma coisa da natureza, mas no nosso ânimo, na
medida em que podemos ser conscientes de sermos superiores à natureza em nós e através
disso também à natureza fora de nós. Tudo o que suscita este sentimento em nós, a que
pertence o poder da natureza que desafia as nossas forças, chama-se então sublime; e
somente sob a pressuposição desta ideia em nós e em referência a ela somos capazes de
chegar à ideia de sublimidade daquele ente, que provoca respeito interno em nós não
simplesmente através de seu poder, que ele demonstra na natureza, mas ainda mais através
da faculdade, que se situa em nós, de ajuizar sem esse mesmo poder e pensar no nosso
destino como sublime para além dele (Kant, 1995: 110).
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Relativamente ao sentimento de prazer, Kant (1995: 113) expõe que um objeto pode
pertencer ao agradável, ao belo, ao sublime ou ao bom (absolutamente). O agradável é
propulsor dos apetites, universalmente da mesma espécie, seja de onde ele possa vir e quão
especificamente diversa possa ser a representação. Na sua influência sobre o ânimo importa
o número de estímulos simultâneos e sucessivos. O belo reclama a representação de uma
certa qualidade do objeto, que pode tornar-se compreensível e conduzir a conceitos,
cultiva, ao mesmo tempo, que ensina a prestar atenção à conformidade com o sentimento
de prazer. O sublime consiste na relação em que o sensível, na representação da natureza,
é ajuizado como apto a um possível uso suprassensível do mesmo. O absolutamente bom,
distingue-se principalmente pela moralidade de uma necessidade que assenta sobre
conceitos a priori e que contém em si, não simplesmente pretensão, mas também
mandamento de aprovação para qualquer um, pertence à faculdade de juízo intelectual pura.
Belo é o que apraz no simples ajuizamento, compraz sem nenhum interesse. Sublime é o
que apraz imediatamente pela sua resistência contra o interesse dos sentidos. O belo
prepara-nos para amar sem interesse algo, mesmo a natureza; o sublime, para estimá-lo,
mesmo contra o nosso interesse (sensível). O sublime é um objeto (da natureza), cuja
representação determina o ânimo a imaginar a inacessibilidade da natureza como
apresentação de ideias (Kant, 1995: 114).
Podemos perceber uma dívida clara de Kant para Burke, ao pedir emprestada a oposição
entre belo e sublime de Burke. Mas se Burke descreve o belo como uma forma simples de
prazer positivo e o sublime como um prazer decorrente de um desprazer, Kant refuta o
empirismo de Burke, propondo que o sublime envolve o reconhecimento da dimensão
“supersensível” na Razão humana, o reconhecimento de que temos um poder interior que
transcende os limites do mundo dado pelos nossos sentidos. Esta supersensível dimensão
da mente, a Razão, é o que é sublime. O que deve ser visto como sublime, não são os
objetos na natureza, mas os poderes da Razão, para a qual a mente se vira quando
confrontada com eles (White, s. d.).
Existe ainda uma diferença muito importante nestas duas teorias, segundo White (s. d.):
para Burke, o sublime baseia-se no terror e na auto-preservação, parece também envolver
uma intensificação da emoção, sem qualquer tipo de transcendência. Em Kant, o sublime é
transcendente, racional e relembra-nos das nossas mais “altas” funções morais, envolve o
grandioso e o elevado e as questões dos valores parecem ser centrais. No entanto, para
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Fig. 54 - Turner - The Shipwreck, 1805.

Fig. 55 - Turner - The Wreck of a Transport Ship, 1810.

152

Burke estas questões morais e até religiosas não são excluídas, apenas aparecem como
secundárias.
2.1.3. O Sublime no Período Romântico
Desde meados do séc. XVIII a palavra sublime começou a ser utilizada dentro de um
contexto diferente que refletia uma nova consciência cultural da limitada natureza do ser,
o que levou os artistas, escritores e filósofos a chamar a atenção para as experiências
intensas que estão além do controlo consciente e que ameaçam a autonomia individual.
Associando-se ao movimento Romântico, o conceito de sublime começou a ser empregue
por aqueles que pretendiam desafiar os tradicionais sistemas de pensamento, esperando
explorar a incomensurabilidade do sensível com o metafísico (a Ideia, Deus) (Morley, 2010).
Durante o período romântico a “natureza insensata” começou a ser vista como um veículo
para a expressão de pensamentos e emoções, foi explorada a conexão entre perceção e o
ser interior, assim como a ideia de que as formas da natureza podem elas próprias conter
um significado profundo e ser um local primário do sublime e da experiência sublime. É
desta maneira que o termo “Romântico” se transformou num companheiro do sublime.
Também se tornou claro, no séc. XIX, que o sublime tinha um conjunto de temas definidos
e qualidades formais, que eram regularmente aplicados pelos artistas (Riding, 2013).
O sublime revelou-se como desafio à confiança da razão, incorporando novos
medos. Já não era a confiança humanista, nem sequer a melancolia da sua perda,
mas a confiança na razão individual, numa cúmplice autonomia do sujeito e da razão
que vai arriscar uma dimensão para além da auto-suficiência das ideias, na imensidão
de um absoluto requisitado. O sublime nascera nesse espaço onde a Razão
iluminista perguntou para além da mera adequação a uma objetividade e precisão
das coisas. Por esta via, o sublime ligava o iluminismo ao romantismo, entrelaçandoos como faces de um mesmo projeto cultural. Se a primeira solicitação do sublime
era sobretudo ética, derivada ainda da retórica, à qual estava ajustada a pintura de
[Jacques-Louis] David, a segunda era um desenvolvimento empirista através de
Burke, que relacionamos com Turner, e desenvolvida por Kant para uma terceira
que consideramos espiritual, à qual se ajusta melhor a pintura de Friedrich (Dias,
2007: 93).

The Shipwreck é uma das pinturas mais dramática e intensa de Turner, onde representa o
poder destrutivo do mar. Turner pintou este tema várias vezes (A Shipwreck, 1806-7 (fig.
54); The Wreck of a Transport Ship, 1810 (fig. 55)); a associação do sublime ao mar estava
bem estabelecida na teoria, Hugh Blair (apud Brown, 2013) observou que a excessiva
grandiosidade do oceano não advém apenas da sua vastidão, mas também do seu
movimento perpétuo da força irresistível da massa das águas.
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Estes quadros de Turner libertavam o seu poder de destruição, aumentando
progressivamente, na envolvência do espetador nas cenas. No The Shipwreck somos apenas
observadores do salvamento dos sobreviventes do turbilhão de ondas e destroços. Mais
tarde em The Wreck of a Transport Ship, tornamo-nos parte integrante do assunto,
inundados por mares altos com marinheiros condenados, cujo terror partilhamos (Brown,
2013).
Mas voltemos a The Shipwreck, os homens parecem tentar alcançar, dentro de água, cordas,
redes, corpos e comida, ou afastam-se de nós, levando a âncora, com a qual poderão ficar
seguros ao solo oceânico; esta ênfase na flutuação e na possibilidade de descer a uma grande
profundidade, serve, não apenas para descrever o mar como um corpo gravitacional que
segura em cima e puxa para baixo, mas também para chamar a nossa atenção para a relação
entre superficie e profundeza de forma metafórica, com implicações para a relação entre
pintura e pintor e também sugere outra complexa relação entre passado e presente
(Monks, 2013).
Dias (2007: 103/4) considera que os temas de Turner falam dessa celebração dos poderosos
fenómenos naturais perante os quais a natureza humana é impotente (tempestades,
tormentas, avalanches, incêndios, dilúvios). Esta dimensão trágica da natureza era acentuada
pelo pintor, através de uma pintura fluida de linhas agitadas e imprecisas que transformavam
as imagens em pertubadoras miragens. Verifica-se em Turner um sincretismo sensorial e
fenoménico de tal modo que, estudar a luz na sua pintura é também estudar a profundidade
do espaço, o devir temporal das coisas e dos fenómenos naturais.
Para criar a impressão de profundidade e de desenvolvimento atmosférico o artista era
obrigado a concentrar e a diminuir os inúmeros pormenores. Como os elementos
essenciais são vistos à distância, o artista não os representa detalhadamente dando apenas
indicações ao espetador (Bockemühl, 2001: 18).
O facto de ser um tema que encoraja o espetador a imaginar dor, perigo e autopreservação, sem estar na realidade naquelas circunstâncias, talvez seja a razão pela qual o
naufrágio (como um potencial evento ameaçador da vida) estava adequado ao sublime nas
suas diversas manifestações - literárias, artísticas – e foi por isso que foi tão regularmente
adoptado pelos artistas que planeavam obras para consumo público (Riding, 2013).
Segundo Bockemühl (2001: 7), a natureza observacional dos quadros não se pode revelar,
a menos que o observador se deixe envolver de forma ativa; essa natureza não pode ser
comunicada por palavras; o observador deve ser participativo. Esse efeito no observador
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do trabalho de Turner, será incapaz de evitar uma consciência crescente da sua própria
actividade de observação, em simultâneo com o entendimento de que é um elemento
integral das obras.
Qual era a relação entre o sublime e o papel do espetador? Para muitos o sublime era uma
premissa na contemplação de cenas poderosas ou objetos que despertavam fortes
sentimentos de admiração e terror no espetador, sobretudo os fenómenos naturais, mas
não exclusivamente. O observador não pode estar de facto em perigo, tem que haver uma
distância segura entre o espetador e a cena ou objeto. Esta distância não pode ser muito
grande, mas suficiente para que o espetador se sinta esmagado. Há um prazer neste
processo desde o espanto súbito até à imaginação racional, pois a mente relaxa no alívio,
precipitando um deleite (assim apelidado por Burke). O evento sublime, é assim desta
forma, um espetáculo e a experiência desse evento o “desporto do espetador”. É evidente
que existe uma importante distinção entre o objeto e o sujeito: não há nenhum ambiente
sublime, nenhum fenómeno da natureza pode reclamar uma parte intrínseca nestas
intensidades, ou pretender ser a sua causa. A “crise” tem que estar no sujeito, tem que
acontecer na mente do espetador. Por estas razões a dificuldade dos artistas era enorme
ao manufaturarem uma reação sublime no espetador. A primeira preocupação dos artistas
ao apresentarem o tema do naufrágio era a tentativa de imergirem ou transportarem o
espetador, fora do seu tempo e espaço, para a composição (Riding, 2013).
O paradoxo do sublime marinho de Turner, expresso nas imagens de naufrágio, deve-se ao
extraordinário realismo e convicção que elas trazem para eventos que não conhecemos,
ou que não experienciamos ou que até podem nem ser reais (Brown, 2013).
As narrativas dos naufrágios também ofereciam ao espetador uma oportunidade de
autoaperfeiçoamento e edificação moral, através de exemplos de comportamentos
virtuosos e, acima de tudo, atos de heroísmo e de sacrifício. O consumo do tema naufrágio
como uma experiência virtual sublime, pode ter sido percebido como sendo benefico para
o público na perspetiva do debate corrente sobre virtude pública versus prazer privado,
portanto, vai além da simples educação, entretenimento ou espetáculo. Mas qual é o
propósito de tal evento se, se é apenas um observador? Clery (apud Riding, 2013) refere
que é uma guerra privada sem consequências, o sublime é um simulacro da ameaça externa
da morte violenta, suficiente para causar fortes paixões de auto-preservação, enquanto não
requer que estas sejam convocadas em nome do dever público, mantendo-se,
essencialmente como um jogo mental.
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Fig. 56 - Turner - Looking east from de Guiecca: Sunrise, 1819.

Fig. 57 - Turner - Colour Beginning, 1819.
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Outra orientação de Turner foram os Alpes, as montanhas adquiriram um papel relevante,
estando imbuídas de um dramatismo perturbador, em que a natureza crua, forte e
violentamente expressiva parece condensar a sua energia, a tensa celebração de uma
natureza não dominada, não submetida, selvagem e, portanto absolutamente alheia a toda
a decadência humana e a toda a corrupção; mesmo quando se trata da paisagem histórica,
os seus espaços são manifestações do mito da natureza fenoménica (Dias, 2007: 103).
Por volta de 1817, podemos perceber uma mudança no trabalho de Turner, ele abandona
gradualmente o caminho seguro da tradição pictórica e da pintura realista. Este novo estilo
é completamente pessoal, não o divulga e apenas o mostra a amigos mais íntimos. Looking
east from de Guiecca: Sunrise (fig. 56), e Colour Beginning (fig. 57), ambos têm uma estrutura
simples de bandas coloridas largas dispostas na horizontal. No segundo trabalho, não se
pode pensar que a combinação de cores seja neutra, percebe-se um horizonte, e o azulclaro leva-nos a esperar uma cidade ou um promontório, como em Looking east from de
Guiecca: Sunrise. A banda acastanhada, também desempenha uma função espacial, criando
um primeiro plano e as manchas mais densas num tom azul-aço, na banda superior esquerda
do quadro, encerram o maior objetivo de representação: na verdade podem ver-se como
nuvens (Bockemühl, 2001: 33).
Bockemühl (2001: 34) refere ainda que apesar de a representação ser económica, transmite
uma estrutura paisagística completa, apenas meia duzia de formas estruturais bastam para
dar às outras pinceladas, pontiagudas e tipo bloco, na silhueta azul central a semelhança de
pináculos e edificios distantes, enquanto uma espécie de forma mais clara de gondola chega
para dar às outras pincelads castanhas, executads com liberdade e rapidez, a semelhança de
barcos, no primeiro plano da cena. No entanto, o efeito espacial grandioso do trabalho
depende muito pouco das diferenças de tamanho representadas. A sensação de distância
dos edifícios, deve-se mais ao efeito da cor azul. Apesar da abertura e leveza das pinceladas,
a organização espacial, constitui uma estrutura explícita e firme. Colour Beginning também
provoca um forte efeito espacial, mas neste caso, deve-se apenas à cor, sendo impossível
descobrir relações espaciais. São possíveis múltiplas interpretações: podemos considerar a
banda mais baixa como uma extensão de areia, onde se encontra o observador, tornandose numa área plana da praia em maré baixa, surgindo o mar alto contra um céu vivo; nouto
caso o observador está situado num monte, olhando um vale coberto de neblina numa
cadeia de montanhas longínqua. Não existe qualquer interpretação conclusiva.

Esta

estrutura de cor não é só ambígua, como também parece
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Fig. 5859 - Haydon - The Raising of Lazarus, 1821-3, óleo sobre tela, 4267 x 6325 mm.
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mudar de aparência segundo a interpretação pessoal; o processo de mudança provocado
pelos possíveis aspetos transmite ao quadro um inesperado sentido de vida. Turner não foi
o único representante, da sua época, da “pintura sublime”, B. R. Haydon tinha o desejo
que a sua pintura provocasse um efeito forte no espetador, um dos seus melhores
exemplos é The Raising of Lazarus (fig. 58). Esta pintura é uma tentativa de emular o “grande
estilo” das pinturas históricas, as quais eram, para si, as mais sublimes e talvez as mais
capazes de excitar os mais elevados sentimentos no espetador. Haydon tinha um apetite
voraz por livros, principlamnete literatura clássica e textos bíblicos. Haydon esperava que
esta fosse a sua maior obra, e assim foi reconhecida pelos seu sucessores, e considerada
como a sua mais poderosa. A cabeça de Lazarus foi destacada com louvor por ser majestosa
e impressionante. Existe um surpreendente poder no detalhe pictórico, mas para
considerarmos o seu sucesso em criar um efeito sublime, temos que olhar para a
composição no seu todo, pois Haydon tinha o objetivo de representar a sublimidade visual
do texto bíblico. Esta pintura representa, claramente um retorno à noção bíblica de sublime
que tinha sido representada durante a segunda metade do séc XVIII (Haydon sem dúvida
conhecia o livro de Longino). Durante a exposição desta obra, Haydon contou um evento
que se passou com a mesma, para reforçar o seu efeito: o seu criado estava aterrorizado
pela escuridão da cor, quando a pintura foi pendurada no canto ocidental, e quando um
técnico a viu reposicionada , com as suas verdadeiras cores reveladas pela luz que vinha do
sul, ele exclamou que Lazarus o fez tremer; o seu prazer com este comentário, fez desta a
sua localização final. Haydon procurava uma reposta emocional universal (Hamlett, 2013c).
As três monumentais telas de John Martin têm sido referidas como o apogeu do “sublime
apocalíptico”. Estas três cenas – The Last Judgment, The Great Day of His Wrath (fig. 59) e
The Plains of Heaven – representam as mais celebradas e controversas pinturas de desastres
bíblicos do séc. XIX; estas tratavam de retransmitir a extermínio do mundo profetisado
por São João, o Divino, no livro biblico da Revelação, através do esmagador e vasto cenário,
concebido catastróficamente. A primeira imagem oferece uma sinopse visual do tríptico:
Deus determina o destino dos bons e dos preversos no fim do mundo; a segunda oferece
a visão da derradeira catástrofe; na terceira a linguagem visal utilizada para tornar visível
este novo paraíso foi a convencional e familiar das pinturas de paisagens clássicas de Claude
Lorrain (que muito influenciou Turner). Ele foi considerado como o inventor do sublimematerial na pintura; parece ter possuido um sentimento singular de espaço e vastidão, quer
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Fig. 59 - John Martin - The Great Days of His Wrath, 1851-3.

Fig. 60 - Constable - Salisbury Cathedral from the Meadows, 1820.
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seja expresso em edifícios através do amontoamento de terraços quer através de um olhar
para o infinito de uma montanha nos Alpes. Não é de admirar que as suas estranhas obras
(que mais parecem os opressivos infinitos dos sonhos do que as invenções de um pintor
acordado) assustaram e deixaram perplexo o público, na sua primeira aparição. No entanto,
pintores como Haydon e Constable consideram o trabalho de Martin como demonstrativo
de um falso entendimento dos princípios do sublime, substituindo um sentido forte e
profundo de grandiosidade estética por repetitividade ou escala (Myrone, 2013).
O trabalho de Constable não é comunmente associado ao conceito sublime, pelo contrário,
as suas pinturas são consideradas naturalistas e até “pastorais” e piturescas. É sabido
(através da sua correspondência) que Constable conhecia o trabalho de Burke, no entanto,
preferia a teoria de Archibald Alison em The Nature and Principles of Taste, referindo que
este era mais justo e as suas conclusões mais sublimes. O que ele gostou mais no livro foi
o facto de Alison considerar que temos mentes capazes de compreender a beleza e
sublimidade do mundo material, como um meio de nos guiar para o sentimento religioso.
Constable raramente usa a palavra sublime, mas quando o faz, é, maioritariamente, em
contexto religioso ou espiritual. Constable conclui que a experiência da beleza da natureza
gera uma corrente de associações na mente humana que leva à contemplação de elevados
e espirituais valores. É importante termos em mente, que a sua arte é fundamentalmente
autobiográfica, no sentido que ele apenas pinta lugares que lhe sejam de alguma maneira
íntimos (sítios onde viveu ou que visitou, casas de amigos), isto serve para aumentar o valor
associativo das suas pinturas. Em Salisbury Cathedral from the Meadows (fig.60) não é uma
coincidência que o arco-íris termine na casa do seu amigo A. Fischer, que lhe tinha oferido
apoio constante nos anos seguintes à morte da sua esposa. O arco-íris também pode
simbolizar uma reconciliação espiritual, pois pensa-se que depois da morte da sua mulher,
a sua fé tenha ficado abalada. Nesta pintura somos imediatamente atingidos pelo impacto
da tempestade furiosa, podemos mesmo, ver um raio de luz em cima do telhado da capela.
Experimentamos uma sensação de desconforto e pensamos em termos de terror e
grandiosidade, assim como algo intangível, majestoso e até etéreo, é assim que entramos
no território do sublime. Esta pintura é, de facto a maior de Constable, e contem desta
forma, elementos chave relacionados com os conceitos do sublime, especialmente com os
relacionados com o sublime transcendental (Lyles, 2013).
George Stubbs abordou o conceito de sublime de forma totalmente diferente do de
Constable. Stubbs e Burke partilhavam interesses e projetos, aliás, o tratamento pictórico
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Fig. 61 - George Stubbs - Horse Frightened by a Lion, 176?.

Fig. 62 - George Stubbs - Horse Attacked by a Lion, 1769.

Fig. 63 - George Stubbs - Horse Devoured by a Lion, 176?.
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das séries Lion and the Horse (fig. 61 a 63), revelam um íntimo diálogo com a noção de
sublime de Burke: estas pinturas parecem sublime na escolha dos motivos temáticos, nas
técnicas de dramatização narrativa, nos modos eficazes de ver, e por último na sua ousada
visualização das mudanças na extrema anatomia-fisiológica, experienciadas pelo
sujeito/observador do sublime. Segundo Burke, o cavalo no seu estado natural pode ser
uma criatura terrível e portanto sublime, quando domisticado perde qualquer característica
relaiconada com o sublime. O uso do cavalo não domado e do leão, nestas imagens, segue
e simultaneamente extende e dramatisa a conceção de Burke: o cavalo selvagem –
inicialmente sublime – passa a presa de uma outra sublime criatura animal, o leão. Assim,
cria, desta maneira, um espetáculo hiper-sublime revelado pela colisão de duas forças
sublimes. Stubbs inventa uma maneira de aumentar a carga afetiva nas suas pinturas, o
sublime não ganha força pela simples oposição entre sublime e belo, como Burke tinha
demonstrado, mas do impacto de duas forças sublimes se opôrem (Sarafianos, 2013).
Como último exemplo (e mais adequado à noção de sublime de Kant), temos Caspar David
Friedrich, no quadro Monk by the Sea (fig. 64), podemos ver sintetizada a sua criação
artística: mais de dois terços do quadro são dominados por um céu imenso que a linha do
horizonte separa do mar, nenhum motivo incomoda o silêncio da natureza pura, não há
símbolos para interpretarmos. Talvez Friedrich tenha sentido a impotência de motivos
simbólicos para transmitir a sua mensagem transcendente e soubesse que apenas na
imensidão do Nada representado poderia caber o Tudo evocado. O esvaziamento entre o
monge e o horizonte parece resultar do esforço para representar a infinidade, neste
esvaziamento e silêncio podemos contemplar e meditar. Sem figurações somos remetidos
para a infinitude do horizonte que se afunda ou abre ao nada. Nesta a ausência, a natureza
apresenta-se como infinita e transcendente (Dias, 2007: 109-110).
Ao incluir pessoas na paisagem, Turner estava a seguir um costume da época, no entanto,
o papel que lhes distribui não era tão significativo como o que Friedrich dava às suas
personagens. Friedrich apresenta ao observador pessoas absortas na contemplação da
natureza, assim quando é observado no quadro está a fazer o mesmo que aquele que
observa o quadro, este vê não só a natureza representada, mas o modo como é vista. Além
disso, o indivíduo no quadro não faz parte da natureza, mas sim o rosto que a enfrenta. O
espetador experimenta a natureza indiretamente, como uma representação de uma
experiência íntima, uma imagem refletida do mundo, mas não o próprio mundo. Turner faz
com que as personagens sejam parte da natureza, por isso é que as representa muitas vezes
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Fig. 64 - Friedrich - Monk by the Sea, 1809/10.
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em grupos, ele não nos oferece uma visão do mundo quer que sejamos nós a construí-la
(Bockemühl, 2001: 52/3).
O sublime em Friedrich não funciona pelo sensível, mas por uma subjetividade evocativa do
espírito. Constatamos nele a vertigem metafísica do espírito e não a vertigem física e
empírica. Se o infinito é o resultado de uma meditação, então o saber e o traço da pincelada
não são importantes para Friedrich. O seu interesse pela emoção pura da ideia de sublime
leva-o a evitar a sensualidade pitoresca de Turner e outros românticos. A distância e
sugurança que o observador é colocado por Friedrich, leva-o a superar pela razão subjetiva,
a limitação formal dos objetos, tornando-os informes enquanto infinitos. Kant destinava
apenas à natureza e não à arte, tal responsabilidade de exceder; foi esta a natureza que
Friedrich quis colocar nas suas telas, tornando-a imagem artística, de modo a evocar no
sujeito uma ideia de sublime. Para tal somos colocados perante uma imagem da natureza
cuja dimensão e magnitude parecem estar acima de qualquer comparação (Dias, 2007:
116/7).
2.1.4.

Período Vitoriano – Crise e renovação do sublime

Na segunda metade do séc. XIX o sublime entrou em crise, os artistas foram abandonando
os conceitos em torno do sublime por motivos do gosto e de interesses crescentes à volta
da beleza e do realismo científico. No entanto, alguns artistas do período vitoriano
continuaram a sua investigação do sublime, apesar do distanciamento da noção de sublime
da era romântica.
Neste período, a Investigação Filosófica de Burke, levanta questões que mitigaram o uso do
sublime, numa época onde as direções principais pareciam ser o realismo articulado com o
idealismo, focado na beleza pura. Estas questões estão relacionadas com a natureza
associativa do sublime ir contra o carácter inato da pintura e o problema da associação do
sublime ao medo em vez da elevação. John Ruskin (crítico de arte) está de acordo com
Burke ao sugerir que a palavra tem mais sucesso (do que a pintura) ao evocar o sublime
por ser radicalmente diferente daquilo que descreve. No entanto, não podia aceitar a
depreciação do belo de Burke, pois via o belo, ou melhor, a sua perceção, como um ato
moral e até mesmo religioso. Também tinha dificuldade com a noção de Burke de
sublimidade terrível, mantendo que a suscetibilidade ao terror era um sinal de dúvida
religiosa ou mesmo ateísmo. No final dos anos 50 do séc. XIX, a fé de Ruskin enfraquece,
encontrando-se sobrecarregado e deprimido com a crueldade e lugubridade da natureza
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que costumava pensar como sublime. A sua solução para salvar alguma da consciência moral
do sublime foi desenvolver o conceito de grotesco e de sublime simbólico. Apesar de
reconhecer que o sublime era impossível de representar, sentiu que podia ser reconhecido,
em parte, através de símbolos ou de imagens fragmentadas e desordenadas que o
acompanham, mas sem elas próprias constituírem grandiosidade. As suas opiniões
oscilantes do sublime oferecem-nos uma visão de como o termo foi explorado na segunda
metade do séc. XIX e ajudam-nos a entender as dificuldades que os artistas tiveram em
expandir e articular o sublime Romântico.
O sublime apocalíptico floresceu num período marcado por regras estrangeiras e agitação
interna, na Grã-Bretanha, como um meio de deslocar para a arte discursos políticos e
sociais e expressão da crença religiosa ferventemente evangélica. Uma das obras que deixou
o público atónito foi o, já referido, tríptico de John Martin, este esteve em tour até 1870 e
foi considerado como a obra que impulsionou o Sublime Americano (abosdado no próximo
sub-capítulo). O sublime também continuou a estar presente na pintura regional de
paisagem, sendo comummente empregado para representar assuntos pouco familiares. No
entanto, outra estética estava a surgir, depois da Grande Exposição de 1851, derivada de
um espírito de equilíbrio entre o passado e as forças da modernidade que dominavam o
período Vitoriano médio, que negava qualquer necessidade de uma forma estética extrema
como o sublime.
A industrialização podia ser vista como uma nova linguagem para o sublime, contrastando
com as grandes cenas naturais que inspiraram os românticos. Contudo, Ruskin antipatizava
com este tema, criando uma perceção geral que a industrialização ajudou a criar a crise no
sublime ao degradar o mundo natural. A influência das ciências naturais, particularmente a
geologia, na pintura e a concomitante ideia de que a paisagem como género devia ser
objetiva, problematizaram ainda mais o sublime.
Os desafios apresentados pela ciência, dúvida religiosa e a filosofia positivista, que
acompanharam uma mudança para uma sociedade secular urbana, instruíram a estética PréRafaelita. Os pintores Pré-Rafaelitas procuravam valorizar o familiar, os assuntos do dia-adia, reagindo contra a artificialidade e elitismo do sublime romântico, o ordinário, em vez
do sublime, uma estética anti-sublime. Estes pintores, ao rejeitarem convenções visuais do
sublime, evitavam os elementos meteorológicos como veículos de sentimentos, mantendose fiéis à natureza, estudando as rochas e a vegetação. As suas paisagens eram normalmente
pequenas, luminosas, evitando a ideia de Burke de escuridão e obscuridade, favorecendo a
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delineação precisa. Favoreciam ainda os locais mundanos, os quais, para Ruskin, não eram
dignos de representação.
Paradoxalmente, a ênfase da especificidade ofereceu uma nova linguagem para evocar o
sublime, quando a ciência trouxe novas perceções de conceitos incomensuráveis como o
tempo, o espaço e a existência, os quais tanto encantavam como aterrorizavam o espetador
(Smith, 2013).
No final do séc. XIX começaram também a surgir imagens do Ártico, que sugeriam que o
sublime tinha perdido a sua dimensão moral e religiosa, em detrimento de uma crescente
consciência das teorias de Darwin. Em Beyond Man’s Footsteps (fig. 65), Briton Riviere
representa uma região Ártica tão remota e nunca explorada pelo homem. À distância
podemos ver um solitário urso polar, que contempla a vista panorâmica: o abismo no fundo
do iceberg, os vermelhos vivos, rosas e lilases que envolvem o sol ao desaparecer na
escuridão no horizonte. O urso parece ter o olhar fixo e refletir sobre a cena como um
homem. Neste terreno virgem projetamos as nossas sensibilidades no animal, vê-mos
através dos seus olhos e entramos na sua experiência. O desaparecimento da expedição
de Sir John Franklin (que partiu a 1845) deixou o público Inglês e Americano obcecado.
Qualquer evidência sua desapareceu, até 1850, quando começaram a surgir algumas
relíquias perturbadoras. O fascínio por esta expedição era notório pelas diversas
representações em ilustrações, panoramas e livros. Os livros continham muitas descrições
de encontros com ursos polares. Elisha Kane retratou estes encontros. Algumas das suas
vinhetas mostravam ursos tentando resistir a cães e lanças, noutras, a sua retribuição (os
animais assaltando os abastecimentos de comida, pondo em risco a sobrevivência dos
homens). Também podemos observar inspiradoras vistas do Ártico: icebergs iminentes,
escuridão ao meio-dia, a aurora boreal, e a fragilidade dos barcos, que podiam a qualquer
momento ser esmagados pelo gelo.
Landseer alude ao trágico destino da expedição de Franklin em Man Proposes, God Disposes
(fig. 66). À primeira vista, o título parece convergir uma submissão humilde à vontade divina
e ao destino, mas conhecendo o desdém de Landseer pelas piedades convencionais na arte,
este só pode ser irónico. Em vez de pintar a beleza etérea da terra que formou o túmulo
de Franklin, o artista dá-nos um grande plano realístico de dois ursos polares destruindo as
mortalhas improvisadas e mastigando raivosamente as costelas de um homem morto.
Existem opiniões diversas relativamente a esta pintura. A fome dos ursos é utilizada como
metáfora da própria fome dos homens (que sabemos ser existente pelas evidências de
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Fig. 65 - Briton Riviere - Beyond Man’s Footsteps, 1894.

Fig. 66 - Landseer - Man Proposes, God Disposes, 1864.
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canibalismo entre estes). Há uma insistente materialidade nesta cena, assim como um
sentido de futilidade nos objetos que rodeiam os esqueletos, patente na descrição de um
barco que continha dois esqueletos, um era uma pilha de ossos deslocados, outro de um
homem evidentemente mais forte. Este homem mais forte estava rodeado de objetos
ridículos que aparentemente retirou dos homens que comeu. Muitos dos atributos do
sublime definidos por Burke estão aqui presentes: o terror que nasce da escuridão, solitude,
obscuridade, confusão; um senso de um espaço grandioso e indefinido, esticado através dos
limites da pintura; bestas ferozes, que assim como o Ártico transmitem uma sensação dum
poder ameaçador e incontrolável. Mas, de muitas maneiras, a pintura de Landseer, oferece
um desafio deliberado às ideias de sublime elaboradas por Burke e Kant. Rossetti (apud
Donald, 2013) comenta que Landseer colocou “the painting of brute life upon a new higher
platform, hardly inferior in lofty suggestiveness to human subjects”. Para Landseer o homem
civilizado já não é central, já não é a antítese da natureza, mas parte dela. Homem e urso
têm na sua base as mesmas necessidades e impulsos.
Esta obra realmente sugere que o sublime estava em crise, no que se refere ao sublime
como construção religiosa. Depois de Origin of Species e outros trabalhos de Darwin,
tornou-se extremamente problemático imaginar o Criador como imanente na natureza, ou
como diretor do seu curso para o bem e para o mal. Fenómenos naturais não aconteciam
em todos os lados com a omnipresença de Deus, como Burke defendia. Além disso, o
homem perdeu a sua singularidade espiritual e centralidade na criação que Burke e Kant
assumiam. Ele estava ligado a todas as outras espécies na constante batalha pela
sobrevivência, e os sistemas da natureza não têm piedade na destruição dos perdedores.
Man Proposes, God Disposes sugere este pessimismo do entendimento de Darwin da
natureza amoral (Donald, 2013a).
Na idade Pós-Darwiniana a paisagem ártica e outros lugares selvagens, assim como os
animais selvagens, perderam a sua aura de sublimidade misteriosa. Darwin desmitificou a
natureza, no entanto, expressou um sentido de maravilha ao contemplar as prolíferas, belas,
infinitamente variadas, delicadas e complexas formas de vida que o curso da seleção natural
produziu. Se o sublime se mantem como um termo apropriado para o fenómeno científico
que produziu este tipo de resposta, terá que permanecer numa questão aberta (Donald
2013).
Whistler atacou o banalizado discurso do sublime, denunciando críticos de arte, por estes
reduzirem a singularidade da visão do artista a um conjunto de códigos predeterminados:
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Fig. 67 - James Whistler - Nocturne: Blue and Silver – Cremorne Lights, 1872.
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uma montanha é sinónimo de elevação; um lago, profundidade; o oceano, vastidão; o sol,
glória. Desta forma, uma pintura de uma montanha, um lago e um oceano, mesmo que
pobres na sua pintura, é inevitavelmente infinita, gloriosa e grandiosa. É uma engenhosa
desconstrução das divisões entre verdade e ilusão e é cética relativamente à noção
Romântica de sublime. Em Nocturne: Blue and Silver (fig. 67), pode-se compreender que
Whistler não se preocupa com a representação da realidade. Existe um compromisso com
os esquemas binários de cor japonesa e usa também motivos derivados das xilogravuras
japonesas (a assinatura). A desorientação dos motivos impressos está relacionada com a
deslocação da visualização do assunto na pintura. Como o olho vacila entre a ilusória
profundidade do horizonte afastado e a imediata bidimensionalidade do ícone (retângulo –
assinatura), a coerência do sentido espacial do espetador é destruída. Outro aspeto
perturbador é a figura flutuante indeterminada que surge no centro da pintura. Parece
humana, sugerindo a associação do rio com violência e morte. Levamos tempo a conceber
que talvez seja um corpo humano, mas quando essa possibilidade é atingida, submetemonos à força misteriosa da pintura. Paradoxalmente, para um trabalho que investe no artificial
e no idealizado, é radicalmente materialista na sua abordagem ao sublime Desafia a
tradicional noção de sublime como cenário da triunfante recuperação do ego das garras da
destruição, exatamente quando a forma anamórfica impede o ego de englobar a obra na
sua totalidade, assim como outras invenções (a assinatura, folhagem decorativa) retirando
a nossa atenção da ilusão de profundidade para a realidade da superfície da pintura,
sugerindo, em oposição à convencional narrativa pictórica Vitoriana, que não existe nada
detrás da pintura. O que esta pintura alcança é uma interrogação do seu próprio estatuto
de pintura: não é totalmente plana nem profunda. Esta obra excede o discurso do sublime
precisamente como resultado do seu compromisso crítico: a elevação do espiritual sobre
o material; a revelação da verdade por detrás do manto das aparências; o triunfo do racional
sobre o sensual. Através do seu investimento no artificial, em detrimento da realidade do
momento, o qual o modernismo reclama como a sua marca de autenticidade, esta obra
anuncia-se tanto como oportuna, como atrasada, como se a pintura se estivesse a observar,
ela própria, a deixar de ser nova (Shaw, 2013a).
Um ano depois do ataque de Whistler ao discurso banalizado do sublime, Nietzsche (apud
Shaw, 2013b) faz, também um ataque ao desgastado gosto pelo sublime: o barulho e
tumulto romântico dos sentidos tornou-se agora estranho, precisamos de outro tipo de
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arte, uma sarcástica, leve, divinamente imperturbável, divinamente artificial. Nietzsche
procurava assim uma alternativa às restrições do sublime romântico.
Shaw (2013b) refere também, que na segunda metade do séc. XIX, as representações
artísticas do sublime continuaram, na sua maioria a refletir os pesados, graves e divinos
valores perturbados da aspirante classe média. Em The Source of the Loue de Courbet, um
rio emerge do interior de uma caverna escura, o senso de uma escala excessiva é
conseguido através da inclusão de uma figura solitária e curvada para baixo. Com os
contrastes de luz e escuridão, grande e pequeno, a pintura parece à primeira vista um
modelo do sublime romântico. Apesar disso, o seu assunto é diferente, a vista é cortada
ambiguamente pela boca da caverna. No lugar de um infinito emocionante, existe uma
escuridão que desconvida, sob a forma de uma mancha anamórfica gigante e potencialmente
sem limites. Esta pintura parece marcar o fim sem-saída do sublime romântico: sem nenhum
lugar para ir o observador é confrontado com o bruto substrato material da subjetividade,
o reino da matéria morta resistente à recuperação transcendente. Neste sublime
alternativo, o sujeito atraído pela promessa de individuação, é sabotado na sua própria
impossibilidade.
2.1.5. Modernismo, Pós-Modernismo e Arte Contemporânea
A Estética de Hegel (1975) marca um ponto de viragem decisivo na relação entre o belo e
o sublime e tem importantes consequências no papel da obra de arte na idade moderna. A
inibição das faculdades mentais frente à vastidão da natureza, a tensão entre atração e
repulsa provocada pelo incomensurável e o desconhecido, o sentimento de temor por
aquilo que excede os limites humanos, constituem ameaças à aspiração de Hegel de
totalidade. O sublime de Hegel desvia-se de Burke e Kant, revelando-se num infinito nocivo:
qualquer experiência além da figuração é negativa, pois faz com que os recetores fiquem
sem poderes ao comprometerem as suas habilidades expressivas (Pireddu, 1996).
Hegel contesta assim a interpretação negativa de Kant nas Lectures on the Philosophy of
Religion (1927), vendo o sublime não como um esvaziamento do poder da razão, mas um
momento de fusão com o absoluto, no qual a beleza é preenchida e declarou que a
sublimidade foi a forma de como o divino se manifestou no mundo natural (Morley, 2010:
16).
Reconhece que a arte pode retratar animais e plantas, mas para ele o principal objetivo da
arte é apresentar o divino e a liberdade humana. Em ambos os casos ele foca a sua atenção
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na figura humana em particular; pois a mais apropriada incarnação sensível da razão e a
expressão visível mais clara do espírito está na forma humana. Cores e sons podem
comunicar um estado de espírito, mas apenas a forma humana consegue encarnar o espírito
e a razão. A verdadeira arte bela mostra-nos imagens dos deuses gregos ou Jesus Cristo (a
divina forma humana) ou mostra-nos imagens da própria vida humana livre. A arte para
Hegel, é portanto essencialmente figurativa (V. 1, p. 155).
Segundo Hegel (V. 1, p. 11), a arte na idade moderna não vai de encontro às nossas
necessidades, nem nos dá a satisfação que dava às culturas anteriores; a arte satisfazia as
nossas necessidades quando fazia parte integral da nossa vida religiosa e revelava-nos a
natureza do divino. Isto não quer dizer que a arte deixou de ter um papel ou que não nos
dá qualquer tipo de satisfação, a arte apenas já não é a melhor e mais adequada forma de
expressar a verdade. Os modernos procuram agora a verdade absoluta na fé religiosa ou
na filosofia e não na arte. No entanto, arte na modernidade continua a ter uma importante
função de dar expressão visível (ou audível) à nossa distinta liberdade humana e ao
entendimento de nós próprios na nossa finita humanidade. Desta forma, Hegel não alega,
que a arte chegou ao seu fim na idade moderna, mas apenas, que tem um limitado papel,
comparativamente à Antiga Grécia ou à Idade Média. A arte na modernidade chega a um
fim, de certa forma, por um lado, quando começa a explorar as contingências do dia-a-dia,
e por outro, ao celebrar a espirituosa subjetividade humorística.
Depois da Reforma, muitos pintores focam a sua atenção na vida diária em detrimento da
intimidade do amor religioso ou da energia magnificente dos heróis trágicos. Estas obras
de arte já não procuram dar expressão à liberdade divina ou humana, mas aparentemente,
não parecem fazer mais do que imitar a natureza. No séc. XX, as obras de Pollock ou de
Carl André, incitam a questão: é isto arte? No entanto, para Hegel, são as obras que
parecem ser puramente naturalistas que levantam essa questão. Para ele as obras de arte
são genuínas quando fazem mais do que imitar a natureza. Ele dá como exemplo as obras
dos mestres holandeses que não têm apenas como objetivo mostrar-nos como frutas, flores
ou árvores se parecem, mas sim capturar a sua efémera vida (V. 1, p. 598-600).
Hegel (V. 1, p. 603) acredita que a arte tem um futuro pela frente; para este o distintivo
carácter da arte genuína moderna, por um lado mantém-se comprometida a dar expressão
à concreta liberdade e vida humana, e por outro já não está restringida àquelas três formas
de arte. Isto é, já não tem que observar as propriedades da arte clássica, ou explorar a
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intensa interioridade emocional, ou liberdade heroica, ou mediocridade confortável que
encontrávamos na arte romântica.
O caminho que a arte deve seguir, são os artistas que devem decidir, estes são livres para
adotar qualquer estilo. Hegel insiste que os artistas modernos devem retirar o seu
conteúdo do seu próprio espírito humano (V. 1, p. 605).
Morley (2010: 16) refere que de forma similar a Hegel, Shopenhauer em The World as Will
and Representation (1819) explorou a fissura que se encontra no coração do ser. E previu
um ser, que em certas situações, é capaz de se observar no próprio ato de confrontação
com o abismo interior, e ao fazê-lo alcança uma grandiosidade sombria. Enquanto Schiller
reivindicava que o belo era apenas valioso com referência ao ser humano e que o sublime
é a forma como o demónio, dentro do homem, se revela.
Nietsche (apud Morley, 2010: 17) estendeu estes argumentos até ao ponto onde incitou ao
completo abandono da razão. Em The Birth of Tragedy (1872) ele apresenta o verdadeiro
indivíduo sublime como alguém que tenta abandonar a segurança do sonho “Apolinário” da
racionalidade, onde existe luz e sanidade, de forma a preferir a intoxicação “Dionísia” – o
frenesim do Deus do vinho e da loucura.
No início do séc. XX, sobre o conceito de sublimação, Freud argumentou que de forma a
encontrar estabilidade psíquica, o ego “normal” baseia-se, ele próprio, na supressão de
memórias traumáticas e de impulsos indesejáveis, estes transformam-se em algo mais
aceitável sob o ponto de vista social e moral. Freud também identificou os sucessivos
encontros do ego com as foças psicológicas desestabilizadoras, e apenas parcialmente
reprimidas, estas geravam o que ele apelidou de “uncanny” (misterioso). Caracterizando
como um sentimento de ambivalência inquieta, um tipo de medo originado por aquilo que
é conhecido como velho e muito familiar. Realmente, no início e meados do séc. XX, muitos
pensavam que as condições da vida diária na sociedade moderna tecnológica, poderiam
parecer um contínuo e perturbador mistério ou uma experiência sublime, permitindo a
Walter Benjamim denominar uma condição psíquica de choque traumático desorientadora,
com grandes consequências desestabilizadoras, não apenas para o indivíduo, mas também
para a sociedade. Entretanto, segundo uma abordagem psicanalítica, Jung explorou em
textos místicos e de alquimia a conotação de sublimidade mais antiga; concebendo depois
analogias sobre o progresso da psique em direção a uma maior autoconsciência, ou como
determinou a “individuação” (Morley, 2010: 17).
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Depois de ter perdido o “papel principal”, durante o séc. XIX, o sublime ressurgiu, com
um aspeto bastante diferente, no séc. XX. Ficando conhecido como sublime abstrato, nome
cunhado por Barnett Newman no ensaio The Sublime is Now. McEvilley (apud Faruqee, 2009)
descreve as pinturas que aludiam ao sublime abstrato, como “the ground of the vast landscape,
becames a kind of void that overtakes the figure altogether into a kind of monochrome bliss [...]
as the surface of the picture itself becomes the absolute primal picture that depicts itself”.
Harten (1999: 73) refere que os fundadores – Malevich, Kandinsky, Mondrian e mais tarde
Newman e Rothko – puseram de lado a etiqueta e as boas maneiras pelas quais o sublime
na arte devia ser reverenciado e canonizado. O sublime tornou-se abstrato, esvaziado de
todos os significantes, de forma que aquilo que é significado apareceria com todo o seu
decoro, isto é, ao declarar que não está lá, irá ter a sua devida Parousia (presença), a
manifestação da essência escondida:
This application of a negative theology [annihilation of signifiers] in the arts, a
theology which is based on the idea of aphairesis (the coming to the essence by way
of abstraction), haunts us still. It is therefore difficult for the catechist to see the
sublime in a popular or figurative form. For the equation of the holy with the
monochrome, the sacred with the abstract is combined with another doctrine of
art which states that depth is of value, and that one of the conditions by which
depth is manifested is trough the mechanism which throws the signifier out of the
spiel: an endless theoretical field sustains the weakness of the image, chased out of
pictorial paradise (Harten, 1999: 73).

Harten (1999: 73) explica que a ideia de profundidade é importante para as obras que
indicam o sublime. Profundidade, não significa aqui, a dimensão material do espaço, nem
decorre da narrativa da obra. It has ‘aura’ and as such transfers the value of the work into an
insubstantial realm and by doing so reinvests the phantasm of the artefact with a value in the
physical world. Este processo de re-materialização é sem dúvida complicado no que diz
respeito à representação do sublime, pois a obra transubstanciada, não apenas para ganhar
o seu valor, mas também a sua narrativa. Se a obra de arte estiver para ganhar a sua aura,
como um objeto religioso e se o sublime estiver para ser incarnado e descrito através de
um campo esvaziado de significantes, há um perigo nesta situação: a total aniquilação do
significado, pois como pode um espetador conceber uma ligação entre o exaltado nada e
os seus símbolos, se os ícones não são usados. Para evitar esta calamidade é necessário o
velho dispositivo da estrutura interpretativa e escolástica. A profundidade ou o elemento
escondido irão funcionar como a quarta dimensão. Normalmente conseguida através da
pátina cultural que só o tempo pode dar, mas também pode ser ganha ao transformar-se o
tempo num factor de discurso. A aura de Walter Benjamim, que geralmente é acompanhada
pela ação do tempo na obra, poderia ser acompanhada por um campo verbal contemplativo.
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The verbalization of a field surrounding a work of art in order to sustain its declared
religious meaning is understood in our time as an inherent quality of the work itself,
emanating from its very essence, thus adding to the myth of authentic and
autonomous existence. But we should not forget that such a response was learned
process which took time. Only by depending on the metaphorical depth, acting as
if it knew more about the work than the work knew about itself, could the
iconoclastic sublime of this secular time be described as being here and now
(Harten, 1999: 73).

Pintores americanos como Newman, Rothko e Pollock, procuravam escapar às convenções
europeias, virando-se para a escala das paisagens americanas, rejeitando a representação
tradicional europeia. As suas telas eram, frequentemente, massivas e evidenciavam uma
conquista heroica das dificuldades materiais da sua própria produção através da vontade do
artista. The Sublime is Now constitui um programa para este tipo de arte; que deve rejeitar
o mito do falso sublime como supersticioso. O verdadeiro sublime moderno irá rejeitar a
representação de um outro lugar, ou de um outro tempo, pelo contrário, a pintura
moderna irá simplesmente apresentar-se ela própria ao espetador, aqui e agora, no
momento do encontro direto entre a fisicalidade da tela e o espetador (White, s. d.).
Michelangelo knew that the meaning of the Greek humanities for his time involved
making Christ-the man, into Christ-who is God; that his plastic problem was
neither the mediaeval one, to make a cathedral, nor the Greek one, to make a man
like a god, but to make a cathedral out of man. In doing so he set a standard for
sublimity that the painting of his time could not reach. Instead, painting continued
on its merry quest for a voluptuous art until in modern times, the Impressionists,
disgusted with its inadequacy, began the movement to destroy the established
rhetoric of beauty by the Impressionist insistence on a surface of ugly strokes
(Newman, 1948).

Newman (1948: 581) explica que o impulso da arte moderna foi este desejo de destruir o
belo. No entanto, ao descartar as noções de beleza da Renascença, sem um adequado
substituto para a mensagem sublime, os Impressionistas foram obrigados a preocuparemse – na sua luta com os valores culturais da sua história plástica – em vez de evocar uma
maneira de experienciar a vida, apenas foram capazes de fazer uma transferência de valores.
Ao glorificarem a sua própria forma de viver, foram apanhados no problema daquilo que é
realmente belo; tal como mais tarde os Cubistas, com os seus gestos Dada, ao substituírem
a superfície aveludada renascentista e impressionista por uma folha de jornal ou de lixa,
fazem uma transferência similar de valores em vez de criarem uma nova visão. O esforço
de Picasso talvez possa ser sublime, mas não existe nenhuma dúvida que o seu trabalho é
uma preocupação com a questão daquilo que é a natureza do belo. Mesmo Mondrian, na
sua tentativa de destruir a pintura Renascentista, pela sua insistência na pura matéria, foi
bem-sucedido, apenas, na elevação do plano branco a um reino de sublimidade, onde o
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sublime, paradoxalmente transforma-se num absoluto de sensações perfeitas. A geometria
(perfeição) devorou a sua metafísica (exaltação).
Newman (1948: 581) continua:
The failure of European art to achieve the sublime is due to this blind desire to
exist inside the reality of sensation (the objective world, whether distorted or pure)
and to build an art within a framework of pure plasticity (the Greek ideal of beauty,
whether that plasticity be a romantic active surface or a classic stable one). In other
words, modern art, caught without a sublime content, was incapable of creating a
new sublime image and, unable to move away from the Renaissance image of figures
and objects except by distortion or by denying it completely for an empty world of
geometric formalisms — a pure rhetoric of abstract mathematical relationships —
became enmeshed in a struggle over the nature of beauty: whether beauty was in
nature or could be found without nature.

Newman procurava, não apenas uma arte americana suprema, mas uma que fosse sublime,
sem depender dos mitos, lendas ou formalismos geométricos que caracterizavam a arte
europeia:
We are reasserting man’s natural desire for the exalted, for a concern with our
relationship to the absolute emotions...We are creating images whose reality is selfevident and which are devoid of the props and crutches that evoke associations
with outmoded images, both sublime and beautiful... Instead of making cathedrals
out of Christ, man, or ‘life’, we are making [them] out of ourselves, out of our own
feelings (apud Adams, s. d.).

A experiência que os jovens cavalheiros tinham no Grand Tour, perante as montanhas dos
Alpes, ou a descrita por Thomas Moore perante as Cataratas de Niágara, é a mesma que
um espectador tem perante as obras abstratas sublimes, uma experiência religiosa.
Movemo-nos perante as pinturas de Clyfford Still (fig. 68), da mesma forma que nos
moveríamos no Grand Canyon. Paradoxalmente, quanto mais elementar e monolítico é o
seu trabalho, mais complexos e misteriosos são os seus efeitos (tal como os românticos
descobriram, toda a sublimidade de Deus pode ser encontrada no mais simples e natural
fenómeno). Kant dizia que o sublime podia ser encontrado num objeto sem forma, na
medida que ele seja representado sem limite. Desta forma, tal confrontação com algo sem
limite, na qual experienciamos uma poderosa totalidade, é o motivo que liga os pintores do
sublime romântico a estes pintores americanos. Podemos observar afinidades entre Monk
by the Sea (ver fig. 64) de Friedrich, Evening’s Star (fig. 69) de Turner e Light Earth over Blue
(fig. 70) de Rothko. Substituindo as fissuras abrasivas e irregulares do Still, por um fenómeno
não menos entorpecente de luz e vazio, Rothko, tal como Turner e Friedrich colocam-nos
perante um infinito sem forma. O pequeno monge de Friedrich e o pescador de Turner,
estabelecem um contraste entre a vastidão infinita de um Deus panteístico e as suas
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Fig. 68 - Clyfford Still, 1957-D No. 1, 1957, óleo sobre tela, 113 x 159 in.

Fig. 69 - Turner - The Evening’s Star, 1830.
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Fig. 70 - Rothko - Light Earth over Blue, 1954.

infinitamente pequenas criaturas. Na linguagem abstrata de Rothko, tais detalhes literais,
uma ponte de empatia entre o espetador real e a apresentação da paisagem transcendental,
já não são necessários. Somos nós próprios o monge à beira do mar, silenciosos e
contemplativos. Os flutuantes níveis de luz velada de Rothko parecem ocultar uma presença
remota, que podemos apenas intuir, mas nunca compreender totalmente. Estes infinitos e
incandescentes vazios levam-nos além da razão para o sublime. Apenas nos podemos
submeter perante eles, como um ato de fé e deixarmo-nos absorver nas suas profundidades
radiosas (Rosenblum, 1961).
Rosenblum (1961) avança, se o sublime pode ser obtido através da saturação de tais
expansões sem limites, com uma quietude silenciosa e luminosa, também poderá ser
alcançado inversamente ao preencher o vazio com o desencadeamento de um repleto
poder. Turner apresenta-nos ambos extremos sublimes, por exemplo, em Snow Storm (fig.
71) o infinito é mais dinâmico do que estático. Através de fenómenos naturais, Turner
procura uma metáfora para a sua experiência de energia cósmica. Nesta obra é evocado o
poder elementar da criação e somos colocados perante um quase histérico caos sublime.
Este caos sublime é também alcançado quando estamos perante o movimento perpétuo
das obras de Pollock. Em Number 1 (fig. 72), somos imediatamente mergulhados na fúria
divina. Percebemos, outra vez que a simples magnitude auxilia a produção do sublime. Até
o tamanho da tela (173 x 264 cm) não nos permite nenhuma pausa. Estamos quase
fisicamente perdidos nesta teia, sem limites, inesgotável de energia. O vocabulário abstrato
de Pollock também permite múltiplas leituras; embora alguns títulos ocasionais (Ocean
Greyness, The Deep, ou Greyed Rainbow) possam indicar alguns elementos mais explícitos da
natureza; Contudo, Pollock invariavelmente invoca os mistérios sublimes das forças da
natureza não domesticada.
Por último, Rosenblum (1961) fala-nos de Newman, que tal como os anteriores – Still,
Rothko e Pollock – pintou imagens, nos anos 40, com referências mais literais a uma
natureza elementar e, mais recentemente, falou sobre um forte desejo de visitar a tundra
para que pudesse ter a sensação de estar rodeado de quatro horizontes. Em termos
abstratos uma das suas pinturas aproximou-se deste objetivo sublime: Vir Heroicus Sublimis
(fig. 73) coloca-nos perante o vazio tanto aterrador, como emocionante, tal como o vazio
da tundra ártica; e na redução dos significados pictóricos a uma única tonalidade e a um
único tipo de divisão estrutural, consegue alcançar uma simplicidade tão heróica e sublime
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Fig. 71 - Turner - Snow Storm, 1842.

Fig. 72 – Pollock – Number 1A, 1948.

Fig. 73 – Newman – Vir Heroicus Sublimis, 1951.
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como o protagonista do título. O vocabulário rudimentar que cria telas gigantes,
desenvolvido por estes artistas, também pode ser interpretado como um mito do Génesis
depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a era romântica as sublimidades da natureza
deram prova do divino, aqui as experiências sobrenaturais são transmitidas através do
médium da própria pintura abstrata, o que era o panteísmo (pantheism) agora é paint-theism.
Gilbert-Rolfe (136) sugere que Newman
... formulated a version of a postmodern Kantian sublime that is no longer available
at the end of the century as it was in the middle of it, when he made it up. It’s no
longer available because it’s a sublime which still finds itself in nature, but it provides
the terms for what seeks to find a way out of it.
I think Newman’s paintings are clearly involved with the idea of limitlessness. They
are certainly rough in this or that sense and present colour without form, pointing
in that to the possibility of formlessness, an emptiness which is at the same time
full. Tipically they do so through the indeterminacy – which Lyotard see as Neman’s
theme – offered by red, which unlike yellow doesn’t advance, unlike doesn’t recede,
but instead hovers in the middle ground.

Newman acredita que alguns dos artistas americanos (incluindo-se a ele próprio), libertos
do peso da cultura europeia, estavam no caminho certo para encontrar uma resposta, ao
negar completamente o interesse pelo problema da beleza.
The question that now arises is how, if we are living in a time without a legend or
mythos that can be called sublime, if we refuse to admit any exaltation in pure
relations, if we refuse to live in the abstract, how can we be creating a sublime art?
We are reasserting man's natural desire for the exalted, for a concern with our
relationship to the absolute emotions. We do not need the obsolete props of an
outmoded and antiquated legend. We are creating images whose reality is selfevident and which are devoid of the props and crutches that evoke associations
with outmoded images, both sublime and beautiful. We are freeing ourselves of the
impediments of memory, association, nostalgia, legend, myth, or what have you,
that have been the devices of Western European painting. Instead of making
cathedrals out of Christ, man, or "life," we are making it out of ourselves, out of
our own feelings. The image we produce is the self-evident one of revelation, real
and concrete, that can be understood by anyone who will look at it without the
nostalgic glasses of history (Newman, 1948: 27).

Nas suas telas, Newman deixa um vazio que, como diz Clemente Greemberg (2006: 147
apud Araújo & Macedo, s. d.: 6), está “ativado e pregnante”. Newman, como outros artistas
alinhados a uma corrente romântica procurou incorporar na sua arte o senso do sublime,
inspirando-se em diversas fontes religiosas que transcendem os limites de uma única seita.
O vazio deixado por Newman nas suas pinturas era como que a força primordial criadora,
este perseguiu sempre o sublime, o visionário, abordando os derradeiros mistérios da
criação, a divindade, a morte e a ressurreição, assim como as referências paisagísticas dos
seus títulos – Luz do horizonte, tundra – pertencem a essas experiências da natureza sem
limites, que também para os românticos haviam sido metáforas de mistérios sobrenaturais
(Rosemblum, 1993: 238-9 apud Araújo & Macedo, s. d.: 6).
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Soler (1996: 23 apud Araújo & Macedo, s. d.: 6) fala-nos da maneira como Lyotard lê esse
sublime na obra de Newman: a sublimidade do vanguardismo reside na vontade de desvelar
o irrepresentável, de fazer visível o que nunca antes havia podido ser apreciado, vontade
que dá como resultado uma arte condenada a permanecer sempre no limite do não-sentido,
da falta de significados.
Segundo Lyotard (1990: 85/6) em O Inumano, o que distingue a obra de Newman, no corpus
do expressionismo abstrato americano (e das vanguardas) não é o facto de estar obcecada
pelo tempo, mas o facto de dar uma resposta inesperada, em que o tempo é o próprio
quadro.
Newman’s now which is no more than now is a stranger to consciousness and
cannot be constituted by it. Rather, it is what dismantles consciousness, what
deposes consciousness, it is what consciousness cannot formulate, and even what
consciousness forgets in order to constitute itself. What we do not manage to
formulate is that something happens, dass etwass geschieht. Or rather, and more
simply, that it happens... dass es geschieht. Not a major event in the media sense,
not even a small event. Just an occurrence (Lyotard, 1988: 28).

Um evento, uma ocorrência, tal como definida por Heidegger, é infinitamente simples, mas
esta simplicidade só pode ser abordada através de um estado de privação, o pensamento
tem que ser desarmado. A possibilidade de nada acontecer é muitas vezes associada a um
sentimento de ansiedade, levando a uma espera, apesar de ser um valor
predominantemente negativo, pode também ser acompanhado de prazer, por exemplo, o
prazer de dar as boas-vindas ao desconhecido. This is probably a contradictory feeling. It is at
the very least a sign, the question mark itself, the way in which it happens is withheld and
announced: Is it happening? The question can be modulated in any tone. But the mark of the
question is ‘now’, now like the feeling that nothing might happen: the nothingness now (Lyotard,
1988: 29).

Entre os séc. XVII e XVIII, na Europa, este sentimento contraditório, – prazer e dor, alegria
e ansiedade, exaltação e depressão – foi batizado ou rebatizado de sublime. Mas como é
que o sublime reaparece na linguagem de um pintor judeu nova-iorquino, nos anos
quarenta? Quando Newman procura sublimidade no aqui e agora, ele rompe com a
eloquência da arte Romântica, mas não rejeita a sua tarefa fundamental, isto é, que a
expressão pictórica, ou outra, seja testemunha do inexprimível. O inexprimível não reside
além, noutro mundo, noutro tempo, mas sim naquilo que acontece. Na determinação da
arte pictórica, o indeterminado, o que ocorre é a tinta, é a pintura. A tinta, a pintura, como
ocorrências ou eventos não são exprimíveis, e é isto que terá de testemunhar. Segundo
Newman (1948: 30) para se ser verdadeiro a este deslocamento, que consiste na grande
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diferença entre o romantismo e a vanguarda moderna, teríamos que ler, não The Sublime is
Now, mas Now the Sublime is Like This. Não em qualquer outro lugar, não ali em cima ou
acolá, nem mais cedo, nem mais tarde. Aqui, agora, acontece que…, e eis o quadro. O que
é sublime é que exista esse quadro em vez do nada (Lyotard, 1988: 30).
Os seus quadros não têm como objetivo fazer ver que a duração excede a consciência, mas
serem eles próprios a ocorrência:
Uma tela de Newman opõe às histórias a sua nudez plástica. Está tudo ali,
dimensões, cores, traços, sem alusão. Ao ponto de ser um problema para o
comentador. O que dizer que não seja dado? A descrição é fácil, mas monótona
como uma paráfrase. A melhor glosa consiste na interrogação: o que dizer?, na
exclamação: há!, na surpresa: e esta! Todas as expressões de um sentimento que
tem um nome na tradição estética moderna (na obra de Newman): o sublime. É o
sentimento: aqui está. Não há assim quase nada para “consumir”, ou não sei o quê.
Não se consome a ocorrência, mas apenas o seu sentido. Sentir o instante é
instantâneo (Lyotard, 1990: 86/7).

A diferença entre Romantismo, Modernismo e Pós-Modernismo pode ser vista nas suas
atitudes perante o inapresentável: onde a arte romântica tende a ligar o inapresentável com
ideias de divino, ou na sua manifestação humana com o conceito da mente; o pósmodernismo vê o inapresentável como o absolutamente outro, procura sustentar a
incomensurabilidade da realidade ao conceito, o qual é implícito à filosofia da mente de
Kant; o pós-modernismo não é um desvio, mas sim uma radicalização da Analítica de Kant,
ele procura manter o choque do sublime para prevenir a ascendência do racional sobre o
real. Contrariamente ao modernismo que permite ao inapresentável ser apresentado
apenas como conteúdo ausente; o pós-modernismo apresenta o inapresentável na própria
representação (Shaw, 2006: 115/6). Segundo Mariotto (2007: 48), para Lyotard, apoiar e
basear a arte moderna na estética do sublime significa quebrar as estruturas vigentes,
abandonar os paradigmas impostos pelo Classicismo e pelas regras dos salões e das
academias.
No livro O Pós-Moderno Explicado às Crianças, Lyotard (1993: 26) explica que a estética
moderna é uma estética do sublime, mas nostálgica, permite que o inapresentável seja
alegado como conteúdo ausente, mas a forma continua a proporcionar ao espetador, graças
à sua consistência reconhecível, matéria para consolação ou prazer. Mas estes sentimentos
não formam o verdadeiro sentimento sublime, que é uma combinação intrínseca de prazer
e dor: o prazer de que a razão exceda qualquer apresentação, a dor de que a imaginação
ou a sensibilidade não esteja à altura. O pós-moderno, então, seria aquilo que no moderno
alega o inapresentável na própria apresentação; aquilo que se recusa à consolação das boas
formas. O artista pós-moderno é também um filósofo, a obra que realiza não é conduzida
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por regras já estabelecidas, e não podem ser julgadas mediante um juízo determinante,
aplicando a essa obra categorias conhecidas – estas regras e categorias são aquilo que a
obra procura. O artista trabalha, portanto, sem regras, e para estabelecer as regras daquilo
que foi feito.
Para Lyotard (1990: 102), a reflexão sobre a arte já não incide essencialmente sobre o
destinador das obras, os quais abandonamos à solidão do génio, mas sim sobre o seu
destinatário, daqui para a frente, devemos analisar as maneiras de afetá-lo, as formas pelas
quais recebe e sente as obras e como as julga. Esta é a transformação que ocorre com o
desenvolvimento moderno do conceito de sublime (já poderíamos encontrar o seu rasto
na época medieval).
No momento pós-moderno, o paradigma da mimese, da representação ou imitação do
fenómeno natural como instrumento da realidade artística é superado. Para Lyotard, na
época atual, evocar representações realistas só pode ser motivo de nostalgia ou paródia;
ou até motivo mais de sofrimento do que de satisfação, pois esta época está marcada pelo
avanço desconcertante das técnicas e não justifica continuar presa às representações de
uma época que pouco tem a ver com a atual. As transformações estruturais do projeto
pós-moderno deslocaram valores e desestabilizaram a realidade (Mariotto, 2007: 51). A
crise dos meta-relatos impulsionou os artistas a procurarem novas saídas sob pena de
sucumbirem à nova ordem das coisas. A mesma sociedade que deslocara os valores
intrínsecos à arte, produziu condições fecundas para a origem da nova ordem artística.
Desta forma, a arte passa a ser uma realização que procura manifestar outras dimensões
que não sejam somente a da imitação. O clima é propício à inovação. A estética do sublime,
segundo Lyotard, é o fracasso da imaginação, uma estética que se apresenta, porém,
velando-se a si própria, ou seja, mostra-se sem ser explícita, de forma não figurativa e não
identificável. Lyotard (2007: 58) pretende assim, indicar a possibilidade da substituição da
estética da mimese usando como ferramenta o sublime kantiano.
Na pintura o modo final de expressão será a abstração pura: it will be “white”, Lyotard states,
like one of Malevitch’s squares; it will enable us to see only by making it impossible to see; it will
please only by causing pain (Shaw, 2006:116).
Lyotard (2007: 60) nomeia de pós-moderna a arte que se aproxima de uma instância
artística que tem a capacidade de presentificar o impresentificável; fazer ver que há algo
que se pode conceber e que não se pode ver nem fazer ver: eis o propósito da pintura
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moderna. Isto torna-se possível através da abstração vazia que sente a imaginação à procura
de uma presentificação do infinito.
Tal como Lyotard, também Derrida foi profundamente influenciado por Kant; para Derrida
não há sublime que não confirme a necessidade de limites conceptuais. Na sua leitura de
Kant, Derrida demonstra a necessária co-implicação do empírico e do transcendental: o
transcendental não se consegue soltar totalmente do empírico, e o empírico nunca se livra
dos traços transcendentais. A abordagem de Lyotard ao sublime pós-moderno deve muito
a esta visão desconstrutiva de Derrida (Shaw, 2006:116/7). Para Derrida, o sublime não
pode ser contido num objeto finito natural ou artificial, ele tem que ser procurado, naquilo
que não tem limites. O insucesso da imaginação ao apresentar o conceito de infinidade é
assim apresentado ou limitado pelo ilimitado poder da razão. É a habilidade de apresentar
a nossa própria inabilidade de compreensão que constitui o verdadeiro sublime.
The sublime is to be found, for its part, in an ‘object without form’ and the ‘without
limit’ is ‘represented’ in it or on the occasion of it, and yet gives the totality of the
without limit to be thought. Thus the beautiful seems to present an indeterminate
concept of reason.
From this definition – definition of the beautiful as definable in its contour and the
sublime de-fined as indefinable for the understanding – you already understand
that the sublime is encountered in art less easily than the beautiful, and more easily
in ‘raw nature’. There can be sublime in art if it is submitted to the conditions of
an ‘accord with nature’. If art gives form by limiting, or even framing, there can be
a parergon of the beautiful [...]. But there cannot, it seems, be a parergon for the
sublime.
The colossal excludes the parergon. First of all because it is not a work, an ergon,
and then because the infinite is presented in it and the infinite cannot be bordered
(Derrida, 1978: 41).

O uso do sublime, dentro de um discurso teórico, marca um afastamento na ênfase
romântica da sublimidade como a religiosa ou numenal. Segundo Shaw (2006:118/9) tanto
para Derrida como para Kant, o prazer do sublime não consiste na revelação à consciência
de “some absolute beyond, but in the recognition that the sensation of the beyond is ultimately an
effect of consciousness itself”. Derrida aprofunda mais esta questão do que Kant ao referir
que a consciência, por sua vez pode ser nada mais, do que um efeito do discurso sublime.
Derrida conclui que o sublime é uma operação dupla, limitada, pois o que é apresentado
mantém-se demasiado grande e ilimitado pela própria coisa que apresenta ou que se
apresenta nela própria.
Também considera que o objeto natural pode ser apropriado, isto é, apto para a
apresentação de uma sublimidade. Mas uma sublimidade apenas pode ser encontrada na
mente, pois o sublime não pode habitar uma forma sensível. Existem objetos naturais que
são bonitos, mas nenhum objeto natural pode ser sublime; o verdadeiro sublime diz
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respeito apenas às ideias da razão. Desta maneira, recusa qualquer apresentação adequada.
Mas como pode esta coisa inapresentável ser apresentável? A apresentação é inadequada
às ideias da razão, mas é apresentada na sua própria inadequação. Por exemplo, o
sentimento do colossal, efeito de uma projeção subjetiva, é uma experiência da inadequação
de uma apresentação: an inadequate presentation of the infinite presents its own inadequation,
an inadequation is presented as such in its own yawning gap, it is determined in its contour, it cises
and incises itself as incommensurable with the without-cise: that is a first approach to the colossal
in erection (Derrida, 1978: 44).
Para Lyotard (apud Gomes, 1995: 125/6), o sublime implica a assunção dos seus próprios
limites por parte do espírito formador o que implica também a admissão da matéria como
aquilo que permanece para além dos limites da sua capacidade de representação, de
conceptualização. A matéria surge, então, como a possibilidade de dizer ou mostrar aquilo
que em si mesmo é indizível ou inapresentável. Nesta medida, a matéria (já não o material)
escapa definitivamente à submissão implícita na dicotomia clássica forma/matéria. Esta
valorização da matéria não é alheia ao trabalho de investigação formal e material
desenvolvido pelas vanguardas artísticas. Estas estilhaçaram qualquer pretensão de
subordinação da matéria à forma.
O vanguardismo germina deste modo, da estética kantiana do sublime. No entanto, a
questão do tempo, do Ocorrerá, não faz parte, pelo menos, não explicitamente da
problemática de Kant. A questão do tempo está, antes, relacionada à teoria de Burke, que
Kant parece tentar rejeitar, ao atribuir-lhe empirismo e fisiologismo; Kant despoja esta
teoria daquilo que Lyotard pensa ser o seu maior desafio: mostrar que o sublime é
provocado pela ameaça de nada ocorrer. Por exemplo, um objeto muito grande, muito
poderoso, que ameaça privar a alma de toda e qualquer Ocorrência e que a “espanta”, fica
estúpida, imobilizada, como se estivesse morta. Ao afastar esta ameaça, a arte proporciona
um prazer de alívio, de delícia (delight). Para Burke, o sublime já não depende da elevação,
mas da intensificação (Lyotard, 1990: 103/4). Desta forma, as artes, impelidas pela estética
do sublime e na busca de efeitos intensos, podem e devem desprezar a imitação dos
modelos belos e experimentar combinações surpreendentes, insólitas, chocantes. O
choque supremo, é que “Ocorra” (algo) em vez do nada, a privação suspensa (Lyotard,
1990: 105).
Lyotard defende que a elaboração estética do sublime de Burke e Kant, aponta para um
mundo de possibilidades de experimentações artísticas, mas não se trata de influências
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diretas ou observáveis empiricamente, trata-se sim de um destino irreversível na destinação
das obras, o qual afeta todas as valências da condição artística.
O artista experimenta combinações que permitem o acontecimento. O amador
não sente um prazer simples, não retira benefícios éticos, do seu contato com as
obras, espera delas uma intensificação das suas capacidades de emoção e de
conceção, um prazer ambivalente. A obra não depende de modelos, tenta
apresentar o que não é apresentável; não imita a natureza, é um artefacto, um
simulacro. A comunidade social não se reconhece nas obras, ignora-as, rejeita-as,
como algo que não percebe, e, em seguida, aceita que a vanguarda intelectual as
conserve nos museus, como vestígios de tentativas que testemunham o poder do
espírito e da sua miséria (Lyotard, 1990: 105/6).

Com a estética do sublime, a aposta das artes durante os séculos XIX e XX, é testemunha
do indeterminado existente. O suporte, o quadro, as linhas, as cores, o espaço, as figuras
permanecem sob o poder escravizante do constrangimento representativo; mas as
condições entre o fim e os meios têm como resultado, já com Manet e Cézanne, pôr de
novo em questão certas regras que determinavam, desde o Quatroccento, a representação
das figuras no espaço e a disposição das cores e dos valores. Cézanne tenta responder à
questão “o que é um quadro?” Este tem como objetivo inscrever no suporte apenas as
“sensações coloridas”, “as pequenas sensações”, as quais constituem por si próprias toda a
existência pictural de um objeto, (quer seja uma fruta ou um rosto), sem considerações
pelo tema, linha, espaço, ou luz. Estas sensações elementares são escondidas pela perceção
vulgar. Elas só são acessíveis ao pintor, em troca de uma ascese interior que liberta o campo
percetivo e mental dos preconceitos inscritos na própria visão. O observador também terá
que se submeter a uma ascese, ou o quadro permanecerá um contrassenso impenetrável.
O objetivo verdadeiro é fazer mostrar o que faz mostrar e não o que é visível; as
instituições não têm muita importância para o julgamento do pintor (Lyotard, 1990: 106/7).
As vanguardas, confrontadas com a inanidade da profissão de pintor, contestam os
pressupostos implicados pelo exercício da profissão: a perspetiva linear, o quadro, os
formatos, a ocultação do suporte pela cobertura completa da superfície, o médium, o
instrumento, o lugar de exposição, entre outros. Os “pintores modernos” descobrem que
devem formar imagens que a fotografia não pode apresentar, pelo facto desses mesmos
pressupostos interrogados serem os que regem a fabricação dos aparelhos fotográficos; e
que servem para definir “a boa fotografia”. Descobrem assim, que devem apresentar algo
que não é apresentável, subvertem os pretensos dados visuais de modo a tornar visível o
facto de que o campo visual esconde e exige invisíveis, que não depende apenas do olhar,
mas do espírito. Fazem, deste modo, entrar a pintura no campo aberto, pela estética do
sublime (Lyotard, 1990: 128).
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Duchamp, segundo Lyotard (1982: 131/2), concluiu que já não era época para se pintar. Os
pintores que persistiam em confrontar a fotografia envolveram-se na dialética das
vanguardas que a tinha posto em questão O que é a pintura? A pintura tornou-se, desta
forma, uma atividade filosófica: previamente definindo regras que governavam a formação
das imagens pictóricas, mas que não eram enunciadas e aplicadas automaticamente. Pelo
contrário, a regra da pintura torna-se na reavaliação destas regras pictóricas, como a
filosofia reavalia a sintaxe filosófica. Desta forma, os pintores de vanguarda rompem com o
público que já lidava bem com o equipamento fotográfico. Este público continuava
convencido que os programas para a perspetiva artificial tinham que ser mantidos e não
compreendiam que se pode levar um ano a conceber um quadrado em branco, noutras
palavras criar o nada (se assumirmos que é a única forma do irrepresentável).
Uma após a outra, as assunções prévias sobre a prática da pintura foram postas em causa,
tonalidade, perspetiva linear, a prestação dos valores, a moldura, o formato, o suporte, a
superfície, o médium, o instrumento, o local de exibição entre outos.
‘Modern painters’ discovered that they had to represent the existence of that which
was not demonstrable if the perspectival laws of costruzione legittima were followed.
They set about to revolutionize the supposed visual givens in order to reveal that
the field of vision simultaneously conceals and needs the invisible that it relates
therefore not only to the eye, but to the spirit as well.
Thus they introduced painting into the field opened by the aesthetics of the sublime.
[...] To the public taste its products seem ‘monstrous’, ‘formless’, purely ‘negative’
non-entities (I am using terms by which Kant characterized those objects that give
rise to a sense of the sublime). When one represents the non-demonstrable,
representation it-self is martyred (Lyotard, 1982: 133).

Essencialmente o que está em causa é demonstrar a existência do invisível no visual, a tarefa
de cultivar o gosto do público fica para mais tarde. Aquilo que não é demonstrável é aquilo
que deriva das ideias ou aquilo pelo qual não podemos citar (ou representar) nenhum
exemplo, caso ou símbolo. O universo não é demonstrável, nem a humanidade, o fim da
história, o momento, Deus, o justo, etc. – ou de acordo com Kant, os absolutos em geral
– pois representar é tornar relativo, num lugar de contexto dentro das condições de
representação. Desta maneira não se pode representar o absoluto, apenas demonstrar que
este existe – através da representação negativa, Kant chamou “o abstrato”. O ímpeto da
pintura abstrata, desde 1910, deriva dos rigores do indireto, alusões praticamente
impossíveis ao invisível dentro do visual. O sublime é o senso em que estas obras se
baseiam. O sublime não é uma simples gratificação, mas a gratificação do esforço. É
impossível representar o absoluto, o que não é gratificante; mas o pintor sabe que deve
fazê-lo, sabe que a faculdade de sentir ou imaginar é chamada para fazer com que o
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percetível represente o inefável – e mesmo que falhe, e que cause sofrimento, uma
gratificação pura irá emergir da tensão (Lyotard, 1982).
Quando procuramos apresentar que existe algo que não é apresentado, é necessário
martirizar a apresentação. Os pintores e o público não dispõem de símbolos estabelecidos,
figuras ou de formas plásticas, os quais permitiriam significar e perceber que se trata, na
obra, de Ideias da razão ou da imaginação. O não apresentável é objeto da Ideia, não se
pode mostrar um exemplo, caso ou símbolo: o universo não é apresentável, nem a
humanidade, ou um instante, nem o bem – o absoluto de Kant– porque apresentar é
relativizar; assim não se pode apresentar o absoluto, mas podemos apresentar que existe
o absoluto, isto é o que o Kant apelida de “apresentação negativa” ou também abstrata. É
desta forma, que nasce a pintura abstrata em 1912 e o sentimento convocado por estas
obras é o sublime e não o belo. O sublime não é um prazer, é um prazer de dor, pois não
conseguimos apresentar o absoluto, o que é um desprazer, sabemos, no entanto, que
devemos apresentá-lo, que a faculdade de sentir ou de imaginar deve provocar o sensível
(a imagem); provocar o que a razão pode conceber, e mesmo se ela não o consegue e se
por isso sofremos, sentimos um prazer puro aquando dessa tensão (Lyotard, 1990: 129).
As vanguardas pictóricas cumprem o romantismo, ou seja, o modernismo, o qual
representa, num sentido forte e purificador a falha da regulação entre o sensível e o
inteligível; mas ao mesmo tempo, representam uma saída para a nostalgia romântica porque
não procuram o não apresentável no mais longínquo, mas perto, na própria matéria do
trabalho artístico. Friedrich é romântico, Cézanne é-o menos, Delaunay e Mondrian, quase
não. Estes últimos obedecem à vocação experimentadora, mas sobretudo, obedecem à
evocação do não apresentável. O seu sublime é pouco nostálgico, virado para os ensaios
plásticos por fazer, e não para a representação de um absoluto que estaria perdido; a sua
obra está de acordo com o mundo contemporâneo das tecnociências, mas ao mesmo
tempo nega-as (Lyotard,1990: 130).
Lyotard (1990: 145) conclui que, o paradoxo da arte “após o sublime”, é que esta se vira
para uma coisa que não se vira para o espírito, que deseja uma coisa ou que está contra algo
que não lhe quer nada. Após o sublime, encontramo-nos após o querer.
Shaw (2006: 124) refere que Lyotard aborda o “algo acontece” nos termos de uma relação
entre forma e matéria; este observa que a arte do belo preocupa-se em produzir dados
que podem ser apreendidos pela sensibilidade e são inteligíveis à compreensão. Pelo
contrário, na experiência do sublime, a matéria é invocada de forma não finalizada, não
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destinada. A matéria sublime é o que resiste na imposição de formas e conceitos.
Paradoxalmente a matéria sublime é portanto imaterial pois um objeto torna-se material
apenas quando é subjugado a uma operação da mente: the matter “I’m talking about is
‘immaterial’, an-objectable, because it only can ‘take place’ or find its occasion at the price of
suspending these active powers of the mind”.
Shaw (2006: 130) critica Lyotard, pois este falha em não oferecer uma explicação do status
da coisa sublime. O que torna um objeto sublime? E que impacto tem na natureza e
significado da mente? Para respondermos a estas questões Shaw, sugere que analisemos o
trabalho de Lacan e Žižek.
Lacan defendeu uma nova abordagem à teoria da psicanálise de Freud; pegando na noção
de “talking cure” (cura pela fala), interessou-se em como a subjetividade poderia ser
construída como um efeito em vez de uma causa da linguagem. Antes de Derrida, de Man
e Lyotard proclamarem que a ideia de que o sujeito humano era uma construção arbitrária,
sem qualquer essência subjacente ou identidade extralinguística, Lacan definiu as regras para
esta nova abordagem ao problema da identidade; argumentando que o inconsciente era
estruturado como uma linguagem. O significante “Eu”, por exemplo, não é mais privilegiado
que qualquer outro significante, no que diz respeito à sua ligação com o significado, o
conceito de identidade não é natural, mas sim arbitrário. Desta forma, se proclamarmos
“Eu penso, logo existo”, não afirmamos a nossa identidade, esta afirmação apenas indica
uma divisão entre o “Eu” que fala e o “Eu” que é o “objeto” (Shaw, 2006: 132).
Lacan aprofunda este argumento através da pesquisa no comportamento de crianças entre
os 6 e os 18 meses, quando confrontados com a sua imagem num espelho. A criança poderá
ter duas respostas contraditórias: numa uma experiência de alegria ao se reconhecer,
noutra sente-se desapontado quando descobre que a imagem, que oferece a promessa de
completude e de identidade (própria), é apenas uma miragem; uma mera superfície refletora
que disfarça a fragmentação sentida pela criança. Para Lacan, a realização que o “Eu ideal”
é inatingível, continua a perseguir o indivíduo ao longo da sua vida. Tal como na linguagem
o “Eu” que fala e o “Eu” que é falado, não coincidem, assim no estádio do espelho não
conseguimos, ao mesmo tempo, ver, como experiência subjetiva, e ser vistos como objeto.
Existe uma lacuna fundamental estre estas duas operações. A prática terapêutica de Lacan
centra-se em fazer ver ao indivíduo a sua identidade alienada e o facto de que o seu desejo
de completude ser uma ilusão. Os pacientes que não aceitam esta divisão na sua identidade
permanecem no encalço de um estado conhecido como o imaginário; permanecem
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convencidos que a união com a imagem idealizada do espelho é possível, pois recusam
adaptar-se à ideia que a sua identidade é um efeito da linguagem (Shaw, 2006: 133).
Neste ponto, Lacan compromete-se com as dinâmicas do sublime, já vimos, anteriormente,
vários argumentos de que o sublime pode ser um produto da linguagem; o pensamento de
Lacan sobre a relação entre linguagem e sublimidade pode ser mais facilmente
compreendido através de um estudo de um caso terapêutico descrito em The Ethics of
Psychoanalysis. Este caso diz respeito a uma mulher que sofre de depressão e queixa-se de
um espaço vazio dentro dela; as paredes da sua casa estão ocupadas com várias telas do
seu cunhado; eventualmente o seu cunhado vende uma deixando um espaço vazio no seu
lugar; este espaço vazio assume um significado para a mulher que se associa aos seus
próprios sentimentos de vazio interior; um dia ela começa a pintar esse espaço revelando
uma habilidade notável. O mais importante para a analista do caso, Melanie Klein, reside no
tema da pintura, uma sequência de imagens de feminidade, culminando na imagem da mãe,
no auge da sua beleza – no corpo perdido da mãe, a paciente redescobre uma forma de
preencher o vazio. Cepticamente, Lacan argumenta que o restabelecimento da paciente
não acontece na recuperação da mãe, mas é efetuado no ato de criação/elevação da mãe à
dignidade da “Coisa” (Shaw, 2006: 134. Žižek (1989: 57) explica:
…with Kant the Sublime designates the relation of an inner-worldly, empirical,
sensuous object to Ding na sich, to the transcendent, trans-phenomenal,
unattainable Thing-in-itself. The paradox of the Sublime is as follows: in principle,
the gap separating the phenomenal, empirical objects of experience from the Thingin-itself is insurmountable – that is, no empirical object, no representation
[Vorstellung] of it can adequately present [darstellen] the Thing (the suprasensible
idea); but the Sublime is an object in which we can experience this very
impossibility, this permanent failure of representation to reach after the Thing.
Thus, by means of the very failure of representation, we can have a presentiment
of the true dimension of the Thing. This is also why an object evoking in us the
feeling of Sublimity gives us simultaneous pleasure and displeasure: it gives us
displeasure because of its inadequacy to the Thing-Idea, but precisely through this
inadequacy it gives us pleasure by indicating the true, incomparable greatness of the
Thing, surpassing every possible phenomenal, empirical experience.

A “Coisa” é o vazio no centro do Real, sem a qual a significação não podia ocorrer. Tal
como os comentários de Lyotard sobre a matéria sublime, a “Coisa” para Lacan, é um tipo
de “não-coisa”; apercebemo-nos dela como um tipo de vazio ou ausência no centro da
significação. Um objeto, tal como a mãe, elevado à dignidade de “Coisa”, torna-se assim
sublime. No entanto, Lacan não se refere a discurso de sublimidade, mas ao conceito de
sublimação. Segundo Freud, a sublimação refere-se a um processo pelo qual a libido é
transferida de um objeto material (por exemplo, o corpo do amado), para um objeto que
não tem ligação com esta necessidade (por exemplo, o amor de Deus). Lacan reverte este
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processo: a libido é deslocada do vazio da “Coisa” inservível, para um objeto concreto,
material, de necessidade, que assume uma qualidade sublime, no momento em que ocupa
o lugar da “Coisa”. A mãe não é inerentemente sublime, pelo contrário ela torna-se sublime
ao indicar o vazio no centro da simbolização. O objeto sublime aponta, então, para o vazio
fundamental, “the-beyond-of-the-signified” (Shaw, 2006: 135).
O sublime é o paradoxo de um objeto, o qual, no campo da representação, providencia a
visão, de forma negativa, da dimensão daquilo que é irrepresentável. Quando Kant pensa
qua ainda está a lidar apenas com uma apresentação negativa da Coisa, nós já nos
encontramos no meio da “Thing-in-ifself” – pois a “Thing-in-ifself” não é mais do que esta
negatividade radical, isto é, a experiência negativa da Coisa tem que se alterar para a
experiência da “Thing-in-ifself”, como uma negatividade radical. A experiência do sublime
mantém-se a mesma: o que temos que fazer é subtrair o seu pressuposto transcendente.
Concluindo temos que nos limitar à experiência estritamente imanente, à pura negatividade,
ao negativo auto-relacionamento da representação (Žižek, 1989: 60).
Žižek (1989: 61) explica que o status do sublime é deslocado quase impercetivelmente, mas
não é por isso menos decisivo: o Sublime não será mais, um objeto (empírico) indicando
através da sua inadequação a dimensão transcendente da “Thing-in-ifself” (idea), mas um
objeto que ocupa o lugar, preenche o espaço vazio da Coisa como vazio, o puro nada da
absoluta negatividade – o Sublime é um objeto, cujo corpo positivo é a realização do nada:
In Lacanian terms it is the objectification of a certain lack: a Thing occupies the
place where the signifier is lacking; the fantasy-object fills out the lack in the Other
(the signifier’s order). The inert object of phrenology (the skullbone) is nothing but
a positive form of a certain failure: it embodies, literally ‘gives body’ to, the ultimate
failure of the signifying representation of the object. It is therefore correlative to
the subject in so far as – in Lacanian theory – the subject is nothing but the
impossibility of its own signifying representation – the empty place opened up in
the big Other by the failure of this representation (Žižek, 1989: 62).

Para Žižek (apud Shaw, 2006: 137) a ideologia é uma questão estética, e a noção do “todo”
é impensável sem referência ao perturbante poder do sublime. A harmonia do sensus
communis está estruturada, em torno de um núcleo irracional, uma Ideia sublime que nunca
pode ocorrer na realidade, mas pode ser pressuposta se a realidade cooperar.
O sublime apresentado por Žižek não deve ser concebido como a “Thing-in-itself”
transcendente, além do campo da representação, mas como indicador do vazio traumático,
a falta primordial, residente no centro de todas as formas de simbolização (Shaw, 2006:
138).
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A análise do sublime de Žižek abrange vários campos: a ideologia, a política e várias artes
(música, pintura, literatura, etc). Vamos apenas debruçar-nos sobre o campo da arte, mais
especificamente a pintura. Žižek argumenta que uma obra de arte está vinculada a uma
relação reflexiva com o objeto de desejo. A obra de arte, é posta em perigo, pela sua
fascinação com o que é vedado, reprimido ou mais simplesmente sublime. Tomemos como
exemplo a obra Adam (fig. 74) de Newman: para Lyotard a linha vertical – o zip – significa
o ato primordial de criação, dividindo um indiferenciado plano de forma a estimular a
emergência do “evento” (Shaw, 2006: 141). Mas o que é exatamente o zip e como faz ele
este papel? Apesar de Žižek não realizar uma leitura de Newman, pode ser útil
considerarmos o zip como o “significante principal”. Adam torna-se numa ilustração da
ideia de Lacan de que a produção do significante e a introdução da falha ou lacuna no real
é idêntico, isto é, há sim, um efeito do sublime, apenas quando existe limite material, neste
caso um zip, que resiste à sublimação. Numa análise mais precisa de Lyotard, devemos ter
em conta o desejo do espetador pelo encontro sublime nos termos da relação entre o
objeto e a “Coisa”. Como a lacuna do real, a “Coisa” sagrada nunca é apresentada como
tal, apenas retroativamente depois de ser perturbada pelo surgimento do objeto material.
O objeto não é importante, muita da arte contemporânea brinca com a ideia de que
qualquer coisa, mesmo excrementos, podem servir como indicadores de sublime. Para
Žižek a arte contemporânea está consciente de que a distinção entre o sublime e o ridículo
é uma questão de grau. O problema, hoje em dia, é que um objeto esteticamente
“agradável” é cada vez menos capaz de suster o papel do limite material necessário para
elevar o sublime. Paradoxalmente o que os artistas tentam atingir através da exibição de
excrementos no espaço sagrado da galeria é a confirmação de que ainda se aplica a
incongruidade radical entre objeto e a “Coisa”. Žižek conclui que os artistas
contemporâneos,

longe

de

desconsiderarem

a

lógica

de

sublimação,

tentam

desesperadamente salvá-la (Shaw, 2006: 142).
Mas voltemos a Lyotard, este afirma que se pensarmos o sublime como um sentimento de
tensão máxima e sem possibilidade de ser representado sob formas fenomenais, neste
sentido o sublime pode servir como fio condutor de uma compreenssão da arte
contemporânea não mimética. Lyotard dá como exemplo o quadro Branco sobre Branco (fig.
46) de Malevitch, que é um marco na história da arte, abriu espaço para que se possa refletir
a respeito desse salto da imaginação. Ao reduzir ao máximo os elementos pictóricos na
tela, Malevitch radicalizou o que os seus predecessores apenas haviam esboçado por meio
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Fig. 74 - Newman - Adam, 1951/2.
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do movimento abstracionista. Esta manifestação também pode ser vista como um triunfo
da nova arte sobre a antiga ordem, aquela que vinculava a arte à natureza; iniciando-se
assim, a era da pintura como necessidade interior (Mariotto: 2007: 62-5).
Nas últimas décadas do séc. XX a arte desfruta de uma grande diversidade de meios de
expressão até aqui nunca alcançada; segundo Paviani (2003, apud Mariotto, 2007: 69) a arte
implica um certo imprevisto, pois tudo é arte e nada é arte, e o que ocorre é que ao mesmo
tempo, coexistem inúmeras maneiras de expressão, havendo, assim necessidade de alargar
os instrumentos para a sua compreensão. O artista contemporâneo não deseja que a sua
obra transmita uma mensagem pronta e completa de maneira indiferente e impessoal, ele
pretende atingir o espectador no seu estado mais íntimo, esta intenção torna-se no
elemento preponderante na fruição da arte. Ao trazer para a pintura a expressão de uma
necessidade interior, rejeita-se os critérios e as normas estabelecidas na modernidade. Para
atingir os objetivos de uma arte capaz de revelar o mundo interior do homem, surge a
necessidade do desaparecimento do objeto como expressão artística; Kandinsky abre
portas a esta nova forma de expressão revelando-se contra o materialismo da sociedade
moderna e o mundo sensível que para ele é ilusório e estranho ao espírito. Kandinsky fala
constantemente da necessidade interna como sendo a única coisa que determina a escolha
dos elementos pictóricos numa obra de arte. Da mesma forma, Lyotard apropriou-se da
abertura que a arte abstrata proporcionara e indicou uma teoria estética que procura
refletir a expressão de si mesma através do conceito de sublime; para este é na estética
sublime que a arte moderna encontra o seu impulso e a arte pós-moderna os seus axiomas.
A arte pós-moderna e os seus axiomas estão ancorados na autossuficiência das formas e
das cores que a arte abstrata proporciona (Mariotto, 2007: 70-73).
In many ways the so-called postmodern sublime is really an oxymoron or
contradiction in terms. The sublime was a basic concept of the modernist era.
Burke’s terror-sublime anticipated the period of the Terror during the French
Revolution, and meant the destruction of social traditions. Not long after, the work
of Hegel, terror-sublime referred hiddenly to the end of history, or the end of the
world. As the visionary of the ultimate, the Romantic artist or poet hero was a
visionary of the sublime, an eavesdropper on the approach of the end of the world.
This is more or less what the abstract sublime meant in the works of Malevich also,
and again after the World War II. The terror-sublime means the end of the world
– the Sivaite devouring – Malevich’s Black Square as a reaction to World War I,
the mid-century monochrome as a reaction to World War II (McEvilley, 2001:
168).

O pós-modernismo não lida com tais conceitos de grandeza que explodem num frenesim;
não é nenhum adorador do fim do mundo; não se põe de joelhos perante a conflagração
final; não vê o prazer negativo da violência como consumação. De facto, ao ter em conta o
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sublime no seu sentido antigo, não pode haver um sublime pós-moderno. Não se pode
encontrar o sublime no mesmo lugar onde se encontrava há duzentos anos atrás. Esta
afirmação é essencialmente kantiana, e só pode ser verdadeira no modelo subjetivista: se o
sublime consiste apenas num tipo de reação subjetiva, desta forma, se a reação consciente
muda de época para época, o sublime também irá mudar. Então, através do modelo
kantiano, pode-se propor qualquer estímulo que se deseje. As características do sublime
pós-moderno começam nesta habilidade arbitrária de o designar onde se queira (McEvilley,
2001: 168).
Hoje em dia, o discurso é dominado por uma confusão entre beleza e sublime e esta
confusão pode ser vista em parte como a política pós-modernista de reverter ou colapsar
hierarquias modernistas. Por exemplo, no catálogo da exposição Regarding Beauty: A View
from the Late Twentieth Century, em 1999, Danto (apud McEvilley, 2001: 169) escreveu: “Does
one feel pleasure in looking at Rothko’s paintings from his great period? Well, maybe some do, but
most of us feel something deeper than pleasure, which holds us in front of the paintings as if
waiting for the disclosure of a possibly shattering truth”. Este algo mais profundo que o prazer
é o prazer negativo proposto por Kant; e esta verdade que estilhaça é o sublime que
arrebenta além dos laços do cosmos.
A questão que se coloca agora é: depois de tantas transformações (politicas, económicas e
sociais) – depois da segunda guerra mundial – o termo sublime mantém algum significado
ou utilidade?
A contemporary concept of the sublime has to be commensurate with a world in
which human subjectivity is understood as a constantly reinvented construct
shaped by ever-changing experiences and ubiquitous images that often cannot be
distinguished from the "real:" Baudrillard's simulacrum, if you will. In this latecapitalist, postindustrial society in which historic categories of knowledge and even
national borders are no longer seen as inviolate or inevitable, we lack agreed-upon
symbols and formulas to represent the world in the way it once could be depicted
in classical perspective (Adams, s. d.).

Os artistas perceberam que a relação homem-mundo se alterou depois da revolução
tecnológica e as mudanças foram provocadas pela reavaliação dos meios usados como
técnicas artísticas. As técnicas anteriores deram lugar a inéditas formas de representação e
de produção de arte. Neste momento tudo é possível, contando-se com tecnologia de
última geração para a viabilidade de projetos impensáveis até então (Mariotto, 2007: 87).
Com o país a ser construído, o mundo natural retrocedeu para dar lugar a um ambiente
construído, da mesma forma que a economia se mudou da agricultura para a indústria,
assim como a população se mudou para os centros metropolitanos, abandonando as quintas
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e pequenas cidades. Também a essência do sublime mudou do natural para o tecnológico
(Simon, 2001: 188).
David Nye descreve a relação histórica dos norte-americanos com o sublime tecnológico
no livro American Technological Sublime (1994). Primeiro define o sublime como um conjunto
não só de emoções mas também de ideias e de valores políticos que, mais do que em razões
estéticas, encontram substância numa estrutura de pensamento retórico e em sentimentos
que moldaram a vida emocional americana, até quase ao final do séc. XX. É também uma
emoção de espanto, sentida quando alguém se depara com algo que lhe causa uma sensação
de deslumbramento, perante um objeto natural ou de criação humana (Boavida, 2013: 89).
Nye (apud Sousa, 2010: 103) refere ainda, que o sublime se relaciona com repetidas
experiências de admiração e maravilha, muitas vezes tingidas por um elemento de terror,
as quais são obtidas quando confrontados com locais particulares naturais, formas
arquitetónicas e conquistas tecnológicas.
Mas como acontece a passagem do sublime natural para o sublime tecnológico? Inicialmente
as influências europeias, principalmente ideias das belas-artes, literatura e filosofia europeia,
dominaram a noção de sublime apenas acessível às elites. Mas os norte-americanos ir-seiam afastar deste modelo a partir da segunda metade do séc. XIX, devido a razões políticas
e económicas. São os engenheiros e não os arquitetos que constroem os primeiros objetos
que são vistos como sublimes – o que distingue mais esta resposta da europeia é o foco
dado às máquinas (por exemplo, o comboio) – estes engenheiros e inventores, não eram
técnicos racionais, pelo contrário, incluíam ideias transcendentais (Sousa, 2010: 104).
Percebemos no livro de Nye várias influências de Burke e de Kant, destas influências nascem
algumas divisões/categorias do sublime: matemático ou geométrico, dinâmico, industrial,
elétrico e do consumidor. Como exemplo do sublime matemático temos os arranha-céus,
que o autor relaciona com a sensação de pequena escala quando os observamos a partir
do chão e ainda com a imagem de poder sentida quando estamos no topo a observar o que
existe à nossa volta; existem também representações simbólicas egocêntricas e mercantis
(os nomes dos produtores aparecem nas torres). Outros exemplos deste tipo de sublime
são as barragens e pontes. O sublime dinâmico está relacionado com os comboios e o
telégrafo. O sublime industrial diz respeito a uma imagem criada do trabalho disciplinado e
organizado nas fábricas. A introdução de novas máquinas a vapor também teve um grande
impacto no sublime norte-americano, estas máquinas eram mais pequenas e versáteis e
criaram um novo sistema em torno das fábricas, enquanto as fábricas antigas se misturavam
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nas cidades, agora as empresas procuram locais apropriados para a produção em massa,
criando assim distritos fabris – muitas vezes eternizados por artistas e escritores – que
combinavam a abstração da paisagem humana com a dinâmica e a força da nova maquinaria.
Quando observados de um ponto alto ou de um comboio em movimento, estes distritos
industriais combinam o sublime dinâmico com o matemático. O sublime elétrico sobrepõese parcialmente ao matemático pois elImina relações familiares espaciais. A eletrificação
cria uma nova paisagem noturna, esta nova paisagem é uma criação coletiva que carateriza
um novo sublime como produto consumista norte-americano da primeira metade do séc.
XX. A introdução da eletricidade era também usada para embelezar a apresentação de
grandes máquinas, mas também as fazia eclipsar através de impressionantes iluminações que
realçavam o controlo e o sintético em detrimento do natural. A feira mundial de Nova
Iorque de 1939 foi, para o autor, o evento que sintetizou os vários sublimes anteriores. Na
feira o sublime tecnológico não procurava demonstrar o poder da razão, mas impressionar
o visitante; esta exposição foi uma experiência quase religiosa de fuga para um futuro ideal
acessível a todos. Mas os desenvolvimentos científicos e tecnológicos da segunda metade
do séc. XX trouxeram o terror de volta ao objeto tecnológico. De facto, a bomba atómica,
o desenvolvimento de mísseis e de foguetões, produziram o medo profundo de aniquilação
total (Sousa, 2010: 105; Boavida, 2013: 89-91).
Boavida (2013: 92) refere também que o sublime tecnológico coletivo revela-se de forma
marcante durante as celebrações da construção da Estátua de Liberdade, este sublime
coletivo foi marcado pela introdução já conhecida das tecnologias de iluminação, mas
apelando às cores da bandeira em celebrações emitidas por televisão para todo o país,
projetando assim o sentimento de júbilo do sublime tecnológico coletivamente patriótico.
Para além disso, Nye interpreta as partidas dos foguetões espaciais do Cabo Canaveral
como as peregrinações duma América laica, à procura de uma epifania para reencontrar
um sublime romântico perdido nos excessos tecnológicos anteriormente mencionados
(bomba atómica).
A última forma de sublime é bastante diferente das outras que celebravam a racionalidade,
trabalho e conquistas humanas, esta privilegia irracionalidade, acaso e descontinuidade,
dando ênfase à fantasia, o sublime do consumidor é experienciado por uma audiência em
massa e baseado na experiência percebida; esta perceção é acompanhada por uma paleta
relativamente específica de emoções e estados: excitação, entusiasmo, medo (sem ameaça
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à própria vida), sentimento religioso, sentido de coesão social, sentimento temporário de
transcendência, expetações. São as expectações, que temos sobre o objeto de sublime, que
Se não houver nenhuma, irá acontecer uma progressão psicológica: primeiro temos o
comportamento normal, pois não antecipamos que seremos testemunhas de algo
extraordinário; segundo, o indivíduo percebe que algo extraordinário está para acontecer,
o que interrompe a perceção normal; terceiro, o indivíduo recupera do choque e
estabelece uma nova relação com o objeto de sublime (Sousa, 2010: 105). No entanto, nas
experiências do sublime natural e do tecnológico não existe uma progressão psicológica,
pois existem imagens, histórias e, portanto, expetações, como acontece com os lugares
turísticos. Frequentemente, o diálogo entre expetações e aquilo que é visto farão parte da
experiência turística; e muitas vezes as expetações interferem com a experiência do sublime
(Sousa, 2010: 105-6).
Nye (apud Boavida, 2013: 92) dá como exemplo de expressão completa deste sublime, Las
Vegas, onde um mundo de fantasia se abre às classes médias, é uma paisagem de surrealismo
capitalista (este tipo de sublime pode ser discriminatório pois assenta na capacidade
financeira da classe média).
Recapitulando, o sublime natural fez com que as pessoas percebessem a sua pequenez em
contraste com a divina criação. No fim do séc. XIX e inícios do séc. XX a retórica do
sublime tecnológico encorajou-os a acreditarem na habilidade humana para dominar e
mudar o mundo; diferentemente no sublime do consumidor a tecnologia é posta ao serviço
da promulgação da fantasia. Enquanto antes as pessoas passavam alguns dias no Canyon,
“absorvendo” a sublimidade gradualmente, agora a experiência é incrivelmente condensada
e mediada por meios tecnológicos, tais como um helicóptero que faz passagens por cima
do Canyon, ou através de uma apresentação em Imax na entrada do parque. Invés de
sublimidade o que se pretende são colagens de sensações novas, isto é, a mais forte
experiência no mínimo tempo possível – um shot de adrenalina (Simon, 2001:194).
Nye delimita também o conceito de sublime ao referir-se ao “life world” e “death world”. O
sublime é uma experiência associada à auto preservação, portanto ao mundo da vida, o que
significa que a natureza e a existência humana são tidas como garantidas num mundo cheio
de possibilidades. A bomba atómica é o único exemplo de sublime, dado por Nye, que põe
em causa este mundo criando a possibilidade de um mundo da morte, a possibilidade da
destruição do mundo e da extinção da espécie humana. O sublime inspirado pela bomba
atómica e a energia nuclear está em contradição com o sublime clássico por conter a
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possibilidade da aniquilação da natureza, e também está em contradição com o sublime
tecnológico, que é feito pelo homem, pois contém a possibilidade de destruir o sentimento
humano de conquista (Sousa, 2010: 110).
O sublime tecnológico começou a desaparecer, quando a tecnologia contemporânea
começa a perder visibilidade e compreensão, isto é, a energia nuclear, o computador os
sistemas de informação, a biotecnologia, entre outros, são cada vez mais, menos
compreensíveis, como resultado, as pessoas deixaram, simplesmente, de tentar
compreender, por exemplo, como uma qualquer simples máquina funciona. Esta falha
acontece talvez devido às tecnologias serem cada vez mais pequenas. Por exemplo, a
nanotecnologia requer conhecimentos científicos para ser compreendida. A falha também
acontece devido: à visibilidade dos problemas causados pela tecnologia, como os
ecológicos; à falha na comunicação entre cientistas e a população, devida, em grande parte,
à especialização e também a razões linguísticas, há falta de um vocabulário comum; à perda
de encanto, pois os sucessos são de equipa em vez de uma conquista individual, deixando
pouco espaço para o heroísmo tecnológico (Simon, 2001:198/9).
No entanto, como refere Sousa (2010: 113):
The technological sublime is an integral part of contemporary consciousness, and
its emergence and exfoliation into several distinct forms during the past two
centuries is inscribed within public life. In a physical world that is increasingly
desacralized, the sublime represents a way to reinvest the landscape and the works
of men with transcendent significance.

No mundo contemporâneo surgem diversas formas de sublime, carregadas de influências
das anteriores, a saber; o sublime digital (Shinkle, 2010); o sublime biotecnológico (de Mul,
2013); o sublime nanotecnológico (Lemos, 2012); o sublime tecnológico de Mario Costa
(diferente do sublime tecnológico americano).
Uma forma de compreendermos o que está em jogo nas variadas discussões sobre o
sublime contemporâneo é vê-las como tentativas de encontrar formas de expressar ou
discutir experiências de auto transcendência; e estas não estão dependentes dos conceitos
pré-modernos de essências (noções de uma elevada realidade essencial), nem de critérios
científicos verificáveis. Apesar do facto de estar preso, cada vez mais, a um sistema
eletrónico global de controlo e consumo, o conceito de sublime aspira a possibilidade de
uma autêntica experiência de auto transcendência. Desta forma, não é surpreendente que
alguns discursos do sublime, na arte contemporânea, se encontrem camuflados por uma
linguagem relativa a experiências que eram anteriormente endereçadas aos discursos
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religiosos. O sublime contemporâneo é principalmente sobre a transcendência imanente, a
experiência transformativa que ocorre aqui e agora (Morley, 2010: 18).
Um dos maiores problemas que encontramos quando investigamos o sublime
contemporâneo é que normalmente os artistas não descrevem o seu trabalho nestes
termos. Isto devido à conotação negativa que a palavra sublime adquiriu depois da Segunda
Guerra Mundial, pois a retórica do sublime foi muitas vezes empregue por regimes
totalitários de forma a seduzir as massas. Mais tarde foi associada aos mass media e às suas
mensagens subliminares. Os artistas preferem debruçar-se sobre os aspetos mais tangíveis
e deixar que os espetadores tirem as suas próprias conclusões.
2.2. Artistas Estrangeiros
A partir do Simbolismo, passando pelo Dadá e pelo Surrealismo até chegar à arte
conceitual, os artistas declararam que a verdadeira função da arte não era retratar
a realidade, mas representar os mundos internos da emoção, dos estados de
24
espírito e da sensibilidade.

Este sub-capítulo irá analisar a obra de artistas de que de forma, mais ou menos, consciente
exploram o vazio sublime. O método de escolha foi, primeiro selelecionar todos os artistas
que eram referidos pela bibliografia analisada sobre o conceito vazio. Seguidamente
compará-los com os que eram referidos pela bibliografia do sublime. Por último verificar
se estes eram referidos pelos poucos autores que investigaram os dois conceitos
simultaneamente. No entanto, apesar deste método parecer racional, existe sempre uma
escolha inconsciente da autora. Não é possível separar os gostos pessoais ou inclinações.
Por exemplo, o caso do primeiro artista abosrdado – John Cage – é um artista pouco
referenciado pela bibliografia do conceito de sublime, no entanto, este artista foi uma
influência para muitos outros, principalmente no que diz respeito às inflências orientais e
ao paralelismo entre música e arte. Também o último artista selecionado – Fernando
Calhau – é pouco abordado pela bibliografia de ambos conceitos, mas isso deve-se ao artista
ser menos conhecido. Este artista é desta forma, analisado mais exaustivamente, quase
tratando-se de um estudo de caso.
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2.2.1. Os silêncios de John Cage
A relação entre Budismo e Arte Ocidental era completamente visível na obra de John Cage,
pois ele reconhecia livremente o grande impacto que a filosofia budista teve na sua vida e
no seu trabalho. Não é, portanto, coincidência que o contributo artístico fundamental de
Cage foi eliminar definitivamente a fronteira entre arte e vida. Para Cage, o propósito da
arte, tanto para o criador como para o recetor, era “to sobe rand quiet the mind so that it is
in accord with what happens.” A integração entre arte e vida atingiu o seu ponto culminante
na música, pois podemos fechar os nossos olhos e direcionar a nossa contemplação, mas
não podemos “fechar” os ouvidos; a sua importante descoberta foi ensinar-nos que a nossa
audição podia ser direcionada como a visão; assim como os nossos gostos e desgostos –
atrações e aversões na terminologia budista – deformam a nossa experiência do fluxo da
realidade em toda a sua riqueza. O propósito da arte é abrir a nossa mente à experiência
dessa riqueza. Fortificado pelos ensinamentos do Budismo Zen, Cage, fez avanços em três
áreas: primeiro, sendo mais eficaz que o hermético Duchamp, incorporou acontecimentos
casuais, da vida real – especificamente o som ambiente – na sua obra; segundo, Cage
eliminou as hierarquias entre compositor e performer e entre performer e audiência,
desapegando-se da responsabilidade criativa e incorporando a sua audiência na
performance; por último, e talvez seja o seu mais importante legado, a natureza
experimental e performativa do seu trabalho, que enfatizava o processo de criação em vez
do produto (Baas, 2005: 159).
Em 1952, a peça 4’33’’ foi apresentada por David Tudor, este abriu e de seguida fechou a
tampa do piano. Olhando para o seu cronómetro, leu a sua pauta, onde estava escrito
“Tacet” (silêncio em Latim). Abriu e fechou a tampa mais duas vezes, sem nunca tocar. A
audiência remexia-se e tossia entre estas desconfortáveis pausas. O primeiro movimento
durou trinta segundos, o segundo dois minutos e quarenta segundos, o último um minuto
e vinte segundos. Tudor levantou-se do banco do piano e viu uma audiência,
manifestamente, perturbada. Usando, nada mais, do que, complexos períodos de silêncio,
esta peça revolucionária, trouxe grandes mudanças. Anteriormente, o silêncio era usado
como um lapso momentâneo entre sons, uma pausa de bom gosto ou um final dramático.
Ninguém o tinha considerado como um fim em si próprio. O silêncio não era a purificação
do ruído, mas o reconhecimento da pureza do ruído. Cage pretendia que cada observador
tivesse a sua própria experiência do som no auditório e imaginasse o primeiro movimento
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como as brisas nas árvores, o segundo como o som da chuva e o terceiro a audiência a
falar (Pearlman, 2001: 27-28).
Baas (2005: 168-169) explica que o Budismo Zen encontrou um solo fértil na mente de
Cage, e lhe permitiu desistir da sua necessidade de capturar e controlar, tanto na arte como
na vida, para passar a aceitar em vez de resistir à mudança. A sua absorção dos princípios
Zen possibilitaram-lhe revolucionar as convenções da música ocidental, ao usar o acaso e
o indeterminado como princípios organizadores da composição e da performance. O acaso,
era usado para determinar o que seria fixo tanto na composição da música como na criação
de arte. A indeterminação relacionava-se com a realidade social do fazer, como oposto à
composição, Cage não tinha a intenção de dizer às pessoas o que fazer. A utilização do
acaso, também ajudou Cage a escapar das suas preferências: “Most people who believe that
I’m interested in chance don’t realize that I use chance as a discipline. They think I use it – I don’t
know – as a way of giving up making choices. But my choices consist in choosing what questions
to ask.” Cage apenas muda a responsabilidade de escolha para a responsabilidade de
perguntar.
Sobre 4’33” Cage (apud Baas, 2005: 169) refere:
It has three movements and in all of the movements there are no sounds. I wanted
my work to be free of my own likes and dislikes, because I think music should be
free of the feelings and ideas of their environment constitute a music which is more
interesting than the music which they would hear if they went into a concert hall.

4’33” nasceu numa palestra que Cage deu no Colégio de Vassar em 1947, “A Composer’s
Confessions”, aqui partilhou a sua fantasia sobre uma peça composta inteiramente sem sons.
Ele mencionou também que estava a estudar filosofia oriental e misticismo medieval. Mas
achava que o mundo criativo, de influência europeia, nunca permitiria uma peça sobre o
silêncio. Segundo W. Anastasi (apud Pearlman, 2001: 30), 4’33” foi uma ideia que Cage
partilhou com vários amigos:
He told me who but i don’t remember, probably Maury [Morton] Feldman begged
him not to do it. I guess [they] felt he already was considered a charlatan by the
world at large, and this would only make matters worse. So he thought about it a
couple of years, and I think it was Bob Rauschenber’s all-white paintings that gave
him the shove to actually make the score. But he had the idea before Rauschenberg
did the white paintings.

Segundo Pearlman (2001: 36), já em 1937, numa palestra intitulada The Future of Music Credo,
Cage discutiu a organização do som, referindo o que o ruído ambiental podia ser usado
como um instrumento musical, pois a dissonância e a consonância já não eram importantes.
As questões importantes no mundo moderno eram entre ruído e música. Ele enfatizou que

203

Fig. 75 - John Cage - Where R = Ryoanji (7R)/15, 1983, grafite sobre papel japonês.

Fig. 76 - John Cage - Where R = Ryoanji R3, 1983, grafite sobre papel japonês.
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os materiais do séc. XX podiam ser usados nas composições – meios mecânicos, corrente
fotoelétricas, e as tecnologias fílmicas.
Em 1962 escreveu uma versão eletrónica de 4’33” chamada de 0’00” (ou 4’33” [No.2]).
Tratava-se de um solo que podia ser realizado em qualquer lugar, por qualquer pessoa.
Nesta versão pendurava-se um microfone no pescoço, aumentava-se o volume, bebia-se
um golo de água e engolia-se. O som da deglutição ricocheteava na sala de concertos. As
notas da performance indicavam ações disciplinadas, com o máximo de amplificação e sem
feedback. Determinava que todas as interrupções deviam ser incluídas, sem lhes dar
atenção, de forma a esbater a distinção entre compositor, performer e ouvinte. Estas
instruções eram similares a uma sesshin25 intensiva Zen (Pearlman, 2001: 29).
Cage transformou a sua prática de música numa atividade mais disciplinada, como a
meditação, usando operações casuais e acreditava que o seu papel era fazer questões.
Zen masters perceived freshness in each moment. Instead of collecting his
thoughts, holding onto them, and cherishing them, Cage meant to abandon
thoughts as soon as they arose. Not allowing concepts to arise meant chance
operations cut the primacy of conceptualizing ego (Pearlman, 2001: 51).

Em 1992, Cage (apud Baas, 2005: 166) explicou como encontrou o Budismo:
I had read The Gospel of Sri Ramakrishna. I became interested, in other words, in
Oriental thought. And I read also a short book by Aldous Huxley called The
Perennial Philosophy, and from that I got the idea that all various religions were
saying the same thing but had different flavours... So I browsed, as it were, and
found a flavour I liked and it was that of Zen Buddhism. It was then that Suzuki
came to New York, and I was able to go to Columbia once a week for two years
to attend his classes.

Cage visitou Suzuki, já este estava reformado, e Suzuki explicou-lhe que a música expressava
sentimentos que também podiam ser provocados pela utilização de certos caracteres
chineses. Cage respondeu que queria deixar os sons apenas serem sons, mas Suzuki
advertiu-o dizendo-lhe que isso não era suficiente. Os budistas falam sobre “vazio” como
silêncio absoluto, mas a mente ocidental apenas abstrai o silêncio. A mente oriental
compreende-o como concreto e parte da vida. Suzuki disse-lhe que ele não podia ter o
vazio ou o silêncio isolados (Pearlman, 2001: 51).
Tal como Klein, Cage experimentou criar imagens com água e fogo. Também usou pedras.
Para Cage, o jardim do templo Ryoanji era uma importante fonte de inspiração. Ryoanji
contém quinze pedras, Cage usou quinze pedras nas suas séries Ryoanji (fig. 75 e 76) de
desenho, gravura e música, as mesmas quinze em todas a vezes. Talvez as peças mais líricas

25

Período de meditação intensiva. Para um praticante regular, os seus sentidos podem ficar mais sensíveis durante um sesshin, por exemplo alguns
praticantes referem que a comida é mais saborosa e as cores mais vividas.
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sejam os desenhos a grafite; ele colocava cada pedra em cima do papel, o seu local era
determinado ao acaso, assim como o número de vezes que a contornava. Assemelha-se a
um processo meditativo, que era acima de tudo sobre perspetiva: a relação entre o jardim
Ryoanji e as suas pedras, a relação entre a mente e os objetos, e a natureza mutável e
alusiva de ambos. Como resultado obtemos um papel carregado de imagens trémulas das
quinze pedras (Baas, 2005: 177).
2.2.2. Ad Reinhardt e Agnes Martin
Martin e Reinhardt foram dos primeiros artistas a absorver e a refletir sobre o Budismo
Zen na sua Arte. Se nas suas pinturas Reinhardt contém e transmite a rica escuridão da
mente, Martin luta por conter e convergir os elementos do mundo natural dentro dos
elementos da expressão bidimensional. Estes são, essencialmente, a linha e a cor, no
entanto, a linha e a luz são uma maneira melhor de o descrever, pois muitos trabalhos de
Martin não possuem cor (Baas, 2005: 209).
Desde o começo, na década de 30, que Reinhardt situou as suas primeiras colagens póscubistas e a sua pintura exclusivamente na tradição da arte abstrata: “Tem sido muitas vezes
dito em escritos sobre arte mundial que se podem encontrar significados para algumas
pinturas ao olhar não apenas para o que os pintores fazem, mas também para o que se
recusam a fazer.” Para Reinhardt, a derradeira resistência consistia em “não confundir a
pintura com o que não é pintura.” Referências ao mundo dos objetos estavam, assim, para
Reinhardt, programaticamente excluídas (Hess, 2010: 64).
Apesar de ser capaz de um estilo tanto geométrico como orgânico, Reinhardt, insistiu
sempre, na não-objetividade. Nos anos 40 continua a realizar pinturas sobre o nada, na sua
cronologia, no livro Art as Art: Selected Writings of Ad Reinhardt aparece:
1943—Wonders what Adolph Gottlieb and Mark Rothko are up to when they
announce:
'There is no such thing as good painting about nothing.'
1943—Continues making paintings about nothing

Desta forma, durante esta década, grande parte do seu trabalho foi uma reação contra a
lógica e geometria do seu trabalho dos anos 30. Era como se a certeza dos seus trabalhos
iniciais necessitassem de um período mais complexo de autodescoberta. Mais tarde
apelidou a década de quarenta como decadente, pois as suas colagens tornaram-se muito
intrincadas e enredadas. A sua pintura tornou-se mais gestual e idiossincrática, mas as suas
intenções continuavam a ser puramente formais. O seu trabalho desta década expressava
também um estilo pessoal que derivava do seu estudo da arte Oriental. Em 1943 estudou
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o Orientalista Alfred Salmony na Universidade de Nova Iorque e em 1947 inaugura uma
série de cursos de História de Arte Asiática no Colégio de Brooklyn. Os princípios orientais
de intemporal, o significado de continuidade, repetição, tradição e a recorrência da
configuração matemática, foram introduzidos no seu sistema estético, encontrando a sua
manifestação na década seguinte (Sims, 1980: 14-15)
Ainda em meados da década de 40 Reinhardt passa algum tempo nas Ilhas Virgens, sobre
alguns trabalhos que fez nesse lugar, Reinhardt disse que aquelas pinturas abstratas não
continham conchas do mar ou cavernas submarinas, nem areia ofuscante ou ventos
selvagens ou superstições, nem terror da profundidade, nem magia do oeste indiano, nem
zombies, nenhum ouriço-do-mar. Nelas não existe nenhum vestígio de lagosta ou tartaruga,
manga ou mangusto, nem rum ou coca-cola, nem bamboo ou barracuda… Mas todas estas
coisas estavam nas pinturas. Para nos ajudar a compreender o seu pensamento, temos que
saber que Reinhardt definia nirvana como “one-ness, nothingness, all-in-one, nothing”. Para
Reinhardt não há contradição entre uma coisa e muitas coisas, ou melhor muitas não-coisas
(Baas, 2005: 125).
O quadro Number 18 (fig. 77) é um exemplo desta época, sobre ele, Hess (apud Sims, 1980:
17) referiu que: “Without begining or end, like a chinese scroll, it offers a minutely decorated
surface covered without a particular plan or desire to epitomize any particular feeling, but simply
to paint”.
Sobre o Expressionismo Abstrato Reinhardt (apud Baas, 2005: 126) escreveu:
Nowhere in world art has it been clearer than in Asia that anything irrational,
momentary, spontaneous, unconscious, primitive, expressionistic, accidental or
informal, cannot be called serious art. Only blankness, complete awareness,
disinterestedness... In Asia all sculptures are diagrams, conventionalized schemes...
Standard forms and identical patterns are repeated and refined for centuries. The
intensity, consciousness and perfection of Asiatic art comes only from
repetitiousness and sameness.

As suas formas tornaram-se, gradualmente, maiores e contingentes, até atingir as brilhantes
variações de uma só cor, que pode ser vista em Red Painting (fig. 78). Durante os próximos
quatro anos, Reinhardt concentra a sua atenção em penas duas cores, vermelho e azul.
Em1955/6 começa a escurecer dramaticamente as suas cores, primeiro em telas verticais,
depois as suas telas quadrangulares de aproximadamente um metro e meio (five feet wide,
just the width of a man’s reach) contêm nove quadrados pretos, distribuídos simetricamente
numa cruz ou mandala (Baas, 2005: 127).
Quando as pinturas vermelhas e azuis foram publicamente expostas, os críticos viram
características como qualidade e “beleza” decorativas, características que procurou retirar
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Fig. 77 - Ad Reinhardt - Number 18, óleo sobre tela, 1948-49, 40x60 inches.

Fig. 78 - Ad Reinhardt - Red Painting, 1952, óleo sobre tela, 198.1 x 365.8 cm

Fig. 79 - Ad Reinhardt - Abstract Painting No. 9, óleo sobre tela, 1960-66.
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nas suas posteriores pinturas “negras” (Hess, 2010: 64).
Em 1957 Reinhardt (apud Baas, 2005) publicou Twelve Rules for a New Academy:
1. No Texture
2. No brushwork or calligraphy
3. No sketching or drawing
4. No forms
5. No design
6. No colors
7. No light
8. No space
9. No time
10. No size or scale
11. No movement
12. No object, no subject, no matter. No symbols, images or signs. Neither pleasure
nor paint.

Estas doze regras são, seguramente, modeladas nos Twelve Links of Dependent Origination
Budistas. Também a conexão com o Heart Sutra é evidente, principalmente nas suas
repetidas negações:
Therefore, in the void there are no forms and no feelings, conceptions, impulses
and no consciousness: there is no eye, ear, nose, tongue, body or mind; there is no
form, sound, smell, taste, touch or idea; no eye elements, until we come to no
elements of consciousness; no ignorance and also no ending of ignorance, until we
come to no old age and death; and no ending of old age and death.26

No início dos anos 60 Reinhardt tinha atingido o seu último estilo, onde eliminou os azuis
e os vermelhos cromáticos das telas anteriores, resultando nos “Quadros Pretos” (fig. 79),
obras misteriosas onde a sua singularidade e energia afetiva não têm equivalência com nada
que venha da Natureza. Paradoxalmente, só na negação do negro – a ausência definitiva da
luz e da cor – é que pode ser sugerida a luz do que nunca foi visto “sobre a terra”, a luz
que deve ser percecionada no negrume desses quadros (Gooding, 2002: 84).
Reinhardt (apud Levy, 2011: 139) caracteriza o seu estilo como:
A square 'neutral, shapeless' canvas, five feet wide, five feet high, as high as a man,
as wide as a man's outstretched arms 'not large, not small, sizeless', trisected 'no
composition', one horizontal form negating one vertical form 'formless, no top, no
bottom, directionless', three 'more or less' dark 'lightless' no- contrasting
'colourless' colours, brushwork brushed out to remove brushwork, a matte, flat,
freedhand painted surface 'glossless, textureless, non-linear, no hard edge, no soft
edge' which does not reflect its surroundings — a pure, abstract, non-objective,
timeless, spaceless, changeless relationless, disinterested painting — an object that

26

In Tradução para Inglês do Heart Sutra, acedida em Janeiro de 2015 em http://www.usashaolintemple.org/chanbuddhism-heartsutratranslation/
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is self-conscious 'no unconsciousness' ideal, transcendent, aware of no thing but art
'absolutely no anti-art'.

Em The Black Square Room, telas quadrangulares pretas eram dispostas simetricamente e
repetitivamente na galeria, provocando um sentimento de completo vazio quando vistas
pela primeira vez, o equivalente pictórico de zero. Comparado ao quadrado preto de
Malevich, estes quadrados, tencionavam mostrar um significado de arte mais absoluto e
exclusivo. Reinhardt (apud Sun, 2004) referiu que a arte não tem ilusões, nem
representações ou associações:
…the one work for a fine artist, the one painting, is the painting of the one-size
canvas － the single scheme, one formal device, one colour-monochrome, one
linear division in each direction, one symmetry, one texture, one free-hand
brushing, one rhythm, one working everything into one dissolution and one
indivisibility, each painting into one overall uniformity and non-irregularity.

Gooding (2002: 84) refere que a simetria absoluta, cruciforme do seu design registada em
divisões das mais ínfimas variações de preto, é geométrica à maneira dos diagramas
tântricos. Segundo Levy (2011: 144) funcionam como mandalas, onde a configuração
cruciforme destas mandalas, leva o espectador numa viagem da orla para o centro,
espelhando e facilitando a transformação espiritual. As mandalas atuam assim como
facilitadoras da meditação, são visualizadas internamente na mente do meditador, ajudando
a concentrar-se na divindade central da configuração. O meditador, então, funde-se com a
energia da divindade e dissolve essa energia no vazio. Ao observarmos as pinturas pretas
tripartidas de nove quadrados de Reinhardt, o observador vê primeiro, um continuum
uniforme da pintura preta mate; depois, de maneira a registar as mudanças tonais de
quadrado para quadrado, o observador terá que acalmar a sua mente, enquanto a
configuração cruciforme leva o observador ao centro da pintura e para o vazio. De acordo
com o próprio artista a pintura preta facilita a entrada para o vazio. Ele relaciona o preto
com o vazio, o absoluto, o último, o transcendente, o Nirvana e etc.
Para Reinhardt a arte não era uma prática que levava ao esclarecimento, a arte é o
esclarecimento.
His paintings entitled “Abstract Painting, Blue” (1952) and “Abstract Painting”
(1960-66) require viewers to contemplate his visual challenges, which are visible
and invisible. His artistic statements appear and disappear, causing viewers to
concentrate and then lose their focus. Reinhardt’s works require a deep meditative
state of mind to fully appreciate his religious thoughts and expression. His paintings
are objects of contemplation and meditation, influenced by Asian philosophy and
concepts (Caruso, 2009: 6).

Martin pertenceu à geração de Expressionistas Abstratos e apesar de admirar o trabalho
de Rothko e Newman, foram as geometrias rigorosas e contidas de Reinhardt que mais se
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aproximaram da direção do seu trabalho; as suas pinturas tardias assumiram o mesmo
formato e tamanho das de Reinhardt. Em 1962, quando começou a desenvolver as suas
composições baseadas em grelhas, um formato que – onde nenhuma parte da superfície é
mais importante do que qualquer outra – exemplificava o ideal budista-taoista de ser sem
ego (Baas, 2005: 217).
The similarly lyrical repetitions of Agnes Martin's abstract geometry of parallel lines
on off white canvases have also been understood as manifestations of a
philosophical reflection of nothingness and an emptying of the ego, or as a
visualization of the ideas voiced in her notes: "humility, [. . .]/ she does not do
anything/ all of her ways are empty."An experience of negation without lack has
also been described as the encounter with nothingness elicited by Martin's
canvases, which shape the awareness of their own contemplative viewers until they
achieve "a fluid, pacific, and expansive state of concentration, or a kind of full
emptiness"(in Nothing: User’s Manual).

Agnes Martin deu um importante contributo para uma linguagem visual do vazio com o seu
estilo relativamente austero e despersonalizado. De acordo com Sun (2004), em 1960,
Martin criou as suas pinturas com grelhas ao desenhar linhas direitas, a lápis,
repetitivamente. O processo era meditativo e usado como veículo de partida do mundo
material, da natureza e do ego, de maneira a obter uma transcendência espiritual. A
delicadeza e precisão de composição mostram uma contemplação parecida com a que
podemos encontrar nas mandalas.
Sabemos que ela estava vinculada à cultura Zen, pois nos seus escritos há várias referências
ao Taoismo e Budismo. Tal como, estas doutrinas, ela procurava a serenidade mental, a
humildade e a aceitação, sem adorar um Deus específico (Bichão, 2010: 30).
My greatest spiritual inspiration came from the Chines espiritual teachers,
especially Lao Tzu... My next strongest influence is the Sixth Patriarch Hui Neng...
I have also read and been inspired by the sutras of the other... Buddhist masters.
(Baas, 2005: 215).

Martin aprendeu que um importante pré-requisito para este nível profundo de rendição
era a solidão. Para tal, viveu sozinha no Novo México, numa casa de adobe feita por ela
mesmo, sem luz, água ou telefone. A casa mais próxima estava a 6 milhas de distância. “I
became as wise as a Chinese hermit” (Martin apud Levy, 2011: 154).
No início dos anos 60 Martin deu aos seus quadros, que estavam vazios com a exceção de
simples grelhas, títulos como Flower in the Wind and Grass, evocando desta forma, o poema
de Pu-ming27 Both Varnished:
Both the man and the animal have disappeared, no traces are left,
27

Poeta chinês do séc. XVI. O seu poema Both Varnished faz parte de uma série de dez, conhecidos como The Ten Oxherding Pictures, acompanhados
de imagens (fig. 77) que ilustram os estágios de progressão dos praticantes no caminho da purificação da mente e da iluminação.
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Fig. 80 - Kakuan Shien - The Ox and the Man Both
Gone Out of Sight, nº8 de Ten Oxherding Pictures.

Fig. 81 - Agnes Martin - Cow, óleo sobre tela, 1960.
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The bright moon-light is empty and shadowless with all the ten-thousand objects
in it;
If anyone should ask the meaning of this,
Behold the lilies of the field and its fresh sweet-scented verdure.

A influência Zen é imediatamente perceptível na obra Cow, de 1960; o seu círculo castanho
parece quase representar Both Varnished (ver página x), episódio das Zen Oxherding Pictures
sobre o acalmar da mente, não que este fosse literalmente o objetivo de Martin, pois o seu
propósito era gerar uma experiência na mente do observador. O seu tema principal era a
perfeição, da qual o círculo é simbólico; Cow é sobre o círculo da vida, sobre a inter-relação
de todos os seres. No entanto, Martin também referiu: “I don’t like circles – too expanding.
When I draw horizontals you see this big thing plane and you have certain feelings like you’re
expanding over the plane.” Martin estava perfeitamente consciente das limitações e
possibilidades do plano pictórico bidimensional (Baas, 2005: 215/6).
Bichão (2010: 31/4) refere que o seu objetivo era agir artisticamente sem qualquer ambição
narrativa, para ela, a intuição era a alavanca para a criação, por isso clamava que os criadores
deveriam esperar seguros que tais pressentimentos chegassem. A não-figuração, através da
linha e dos pontos, começou por ser a solução para as suas obras. Eram elementos
imateriais, não tinham existência como entidades concretas. Martin não acreditava que a
geometria pudesse representar a realidade do sublime, mas podia oferecer uma via de
acesso a um plano de atenção e consciência da qual a perceção da sublimidade depende.
Quando nos aproximamos de uma pintura de Martin sentimos uma tensão entre balanço e
instabilidade que evoca as palavras de Shunryu Suzuki28 “The reason everything looks beautiful
is because it is out of balance, bu tis background is always in perfect harmony”. As suas
composições são excessivamente regulares – grelhas ou linhas dispostas numa tela
quadrangular perfeita – mas quando nos aproximamos, percebemos que as linhas são
aplicadas à mão numa tela irregular, estas tremem ligeiramente e os tons de cor pálidos
variam com a quantidade de pigmento; o resultado é uma iluminação suave que emerge,
não da tela ou da cor, mas da dissonância emocionante entre a nossa perceção da
imperfeição dentro de uma experiência de perfeição (Baas, 2005: 213).
Na obra Song, todos os retângulos apresentados na estrutura em grelha paralela, têm um
equilíbrio que parece providenciar um equivalente visual ao esvaziamento da mente e
converge num ritmo estável e tranquilo existente apenas na pureza do silêncio. Esta

28

Mestre Zen, viveu nos Estados Unidos e criou o primeiro mosteiro de treinamento Zen fora da Ásia.

213

Fig. 82 - Agnes Martin - Song, grafite e óleo sobre tela, 1962.
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representação visual não é apenas uma superfície em perfeito equilíbrio, mas sintetiza uma
unidade e inteireza (Sun, 2004).
A obra Untitled #7 consiste numa única linha horizontal que passa pelo meio de uma tela
branca, como a linha não chega aos limites do quadro, evoca ansiedade; estranhamente, é
uma pintura bastante reconfortante. Martin disse que o sofrimento era necessário para
haver uma libertação do mesmo. Shunryu Suzuki explicou-o de outra forma: “If you
understand the background of existence, you realize that suffering itself is how we live, and how
we extend our life.” Este conhecimento experimental pode ser obtido através da meditação,
mas também através da assimilação da obra de Martin. A artista tinha 90 anos quando pintou
Untitled #7, a sua obra representa uma vida inteira de pensamento, sentimento e meditação,
o que ela considerava fundamental para a vida de um artista (Baas, 2005: 213).
Na maioria das suas obras os pequenos retângulos, criados pela intersecção das linhas, são
não-hierárquicos e não-relacionais, segurando todas as partes da superfície num equilíbrio
perfeito. E também, como Martin argumentou: na arte, assim como na realidade, a
pluralidade de formas similares aniquilam a existência das formas como entidades. Além
disso, os pequenos retângulos contrabalançam o formato quadrado das pinturas, a
superfície coberta de retângulos destrói o poder do quadrado, traz leveza (Levy, 2011:
155).
‘The “wordless and silent” grids of Agnes Martin offer an effective refuge for
cluttered minds and jangled nerves, inviting the viewer to slow down, to empty and
so open the eye and the mind, to begin anew. If that is not everything we could
ever want art to do for us, it is no small accomplishment either. For my part, the
pleasure that Martin’s art brings me – a pleasure qualitatively unlike that offered
me by other artist – is a sense at somehow calming and stimulating: a profound
sense of openness’ (Chave, 1992: 151).

Sobre a sensibilidade das grelhas de Martin, Richard Tuttle (apud Baas, 2005: 218) referiu,
depois de comprar a obra Grass:
I remember asking myself what the difference between graph paper rand Agnes’s
grids. Eventually I decided it had to do with the difference between the loved line
and the unloved line. Agnes’s line is extremely sensitive to the actual event of
making the line... She’s saying what a human being is, is something that is free of
nature.

Martin explicou que a linha não tinha que descrever nada, ela concentra-nos, além dela, e
de nós próprios. As pinturas de Martin têm o potencial de gerar uma experiência de
conhecimento contida através do contraste entre a primeira impressão da sua obra, que é
a perfeita regularidade e através de uma inspeção mais próxima revela a sua imperfeição –
através das suas linhas trémulas e das camadas de cor irregulares – e a sua humanidade.
Agnes referiu-se a esta “resposta abstrata”, como “That it is infinite, dimensionless, without
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form and void. But it is not nothing because when we give our minds to it we are blissfully aware.”
Baas (2005: 219) acredita que esta dupla negativa Zen – not nothing – é uma perfeita
definição para a arte abstrata.
2.2.3. A sensibilidade imaterial de Yves Klein
Tal como Malevich, Yves Klein procurou fazer uma arte por meio da qual a transcendência
fosse possível.
Klein atirou-se de edifícios, pintou com o fogo, expôs a sua arte, e ele próprio, aos
elementos, incluindo relâmpagos. Esta intensidade do seu investimento fica registada na
obra; muitos notaram uma presença misteriosa nestes objetos. Thomas McEvilley (apud
Baas, 2005) referiu que um monocromo IKB, visto fora do contexto, no outro lado do
mundo, iria, mesmo assim, respirar a ferocidade do ego de Klein e o fogoso apelo em
direção à transcendência:
An immaterial substance, which Yves called “pure pictorial sensibility”, is injected
into the art work by the alchemist/artist who has isolated and purified this
sensibility in himself; it can be experienced in the painting, after any numbers of
years, by a viewer whose own sensibility is sufficiently developed. Art, then, is not
a sensory but an extrasensory experience.

Klein desafiou a ideia do que a arte, ao contrário de Duchamp, é antifilosófica; apesar de
ser sobre a transcendência, ao contrário de Reinhardt, é agressivamente física.
Klein interessava-se muito pela cor da luz, (que acreditava ser o dourado):
He closes his eyes and presses his fingers against his eyelids, and he sees great
flames; he sees them, and they are there, where is eyes are, in fact deeper inside
his head. And yet there is nothing there, no inside, no outside, no objects, no eyes.
The child sees intense color in complete simplicity... but this astonishing light is not
of the day or of the night. It is enchanting, yet trembles sweetly. It is always there
inside the head (Baas, 2005: 134).

O seu envolvimento com o vazio está diretamente ligado à sua prática do Rosacrucianismo
e do Judo (Levy, 2011: 122). Klein tinha também conhecimentos de metafísica, assim como
se sujeitou a diversas disciplinas, com o objetivo de conseguir atingir sua libertação total.
O seu interesse na espiritualidade levou-o a várias direções: sabemos que ele era devoto
da Santa Rita de Cascia, tendo feito pelo menos cinco peregrinações ao seu santuário; a
partir dos dezanove anos tornou-se num seguidor dos escritos de Max Heindel, o fundador
do Rosacrucianismo, apesar de Heindel caraterizar a sua conceção cósmica como uma
cristandade mística, na realidade devia muito à teosofia de Blavatsky e à antroposofia de
Rudolf Steiner. Mais tarde, nos seus vinte e muitos anos, Klein começou a ler os escritos
fenomenológicos de Gaston Bachelard, o que lhe providenciou uma linguagem
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intelectualmente aceitável, e a qual também podia albergar as suas crenças místicas. Crenças
que parecem distanciá-lo do Budismo Zen. A sua relação com o Zen começa através do
Judo. Com o Judo, Klein encontra uma maneira de experienciar e expressar a relação entre
o reino espiritual e o reino físico do corpo. Para Klein o Rosacrucianismo e o Budismo não
eram contraditórios, pois existe uma grande dose de filosofia budista na teosofia (Baas,
2005: 135-7).
O interesse no Rosacrucianismo reside particularmente na obra de Heindel “The
Rosicrucianism Cosmic Conception”. Relativamente ao Judo, referiu que este é, de facto, a
descoberta, através do corpo humano, do espaço espiritual. Realmente o Judo teve um
efeito importante no seu trabalho: “Judo has helped me to understand that pictorial space is
above all the product of spiritual exercises”. Todos os esforços artísticos de Klein estavam
concentrados em apresentar as subtis energias do vazio através da maneira mais imaterial
possível (Levy, 2011: 122).
O artista considerava o azul a cor mais apropriada para representar o vazio. Tanto para
Heindel, como para Klein, o azul simbolizava o espírito puro manifesto num espaço
indefinível, sem fronteiras. “To experience spirit without explanation, without a vocabulary and
to represent the sensation, it is that had led me to [the blue] monochrome.” O contacto com a
obra Air and Dreams de Bachelard acentuou o gosto por esta cor e legitimou-a. Bachelard
(apud Levy, 2011: 124) argumentava que as qualidades aéreas e adimensionais do azul
apelavam, aos poetas Simbolistas, à solitude, transparência, desmaterialização e sonho. O
uso do azul por Klein era similar, mas com uma intenção espiritual mais consciente, e sem
as associações melancólicas.
Klein passa a usar o International Klein Blue, inventado pelo próprio, depois das suas
primeiras exposições em 1956 em Paris, onde, segundo Gooding (2002) apresentou
monocromos de diferentes cores. Klein ficou muito desiludido ao perceber que o público
estava prisioneiro devido a um ponto de vista pré-concebido, reagindo às inter-relações de
cor como sendo componentes de uma “policromia decorativa”:
I immediately notice an important thing: in the presence of a Wall on which
canvases of diferent colors were hung, the public reconstituted the elements into
a decorative polychromy. Prisioners of their habitual way of looking, the members
of the public, although a select group, didn’t place themselves in the presence of
the “COLOR” of a single picture. This is what provoked my Blue period (apud
Baas, 2005: 139).

O azul torna-se na solução para o problema de captar a atenção contemplativa para as suas
obras, que permitiria que cada uma delas fosse interiorizada como uma proposta, por si só,
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Fig. 83 - Klein - Monocromo azul sem título (IKB 67), 1959, 62x73cm.
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da realidade absoluta do espaço infinito, justamente a infinidade que em termos óticos cria
o azul do céu.
As nossas mentes estão condicionadas a comparar e a julgar, no sentido de escolher um
favorito, em vez de experienciar algo diretamente. O objetivo de Klein era, tal como um
professor budista, guiar-nos gentilmente, para o ver, abrirmo-nos para a presença de um
objeto saturado de pigmento, mostrando apenas objetos que eram aparentemente todos
iguais. Duchamp colocou o seu objetivo de forma diferente: “to reach the impossibility of
sufficient visual memory to transfer from one like object to another the memory imprint”.
Ao mostrar objetos com diferenças visuais infinitésimas, a sua memória perdia-se de uma
pintura para a outra. Para manter as mentes dos observadores ainda mais concentradas, ele
deu preços muito diferentes a pinturas aparentemente iguais (Baas, 2005: 140).
Klein justifica a escolha do monocromo por ser também contra a linha e as suas
consequências: contornos, forma e composições. Todas as pinturas deste género quer
abstratas ou figurativas, parecem ser, para o artista, uma prisão, onde as linhas são as grades
(Levy, 2011: 126).
Segundo Baas (2005: 137) a sensação pura é muito importante para Klein e faz sua missão
levar o observador a um espaço – numa descrição baseada no Heart Sutra – onde não há
interior, não há exterior, nem objetos, nem olhos, onde não há nada. Klein afirma que
começou a pintar monocromos para poder ver o absoluto; a palavra absoluto está
relacionada com o verbo absolver, libertar.
Na perseguição da sensibilidade pura, Klein, não estava satisfeito com a pintura pois queria
isolar a qualidade pictórica indefinível do sensível, pensando que seria possível demonstrar
o seu poder emocional sem o recurso a objetos (Levy, 2011: 127).
Klein usava métodos não convencionais de apresentar a sua obra; em 1954 publicou um
folheto com o título Yves Peintures (fig. 84); o prefácio de Pascal Claude consistia em três
páginas com linhas horizontais; as dez páginas seguintes continham vários monocromos
classificados com nomes de cidades que Klein tinha visitado, assim como as datas de quando
as visitou, implicando que estas reproduções fossem feitas naquela cidade e naquele ano. A
inclusão de um prefácio contendo apenas linhas horizontais é revelador da sua atitude
perante a sua audiência; ao contrário de Reinhardt que escreveu muito sobre as suas
intenções relativas aos seus monocromos, Klein nunca especificou o significado do seu
trabalho. Sidra Stich referiu que: “More than merely appealing to the eye or the mind the
paintings aim to affect all the senses and go beyond thinking into the realm of feeling, to combine
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Fig. 84 - Klein - páginas do livro Yves Peintures, 1954.

Fig. 85 - Klein - The Specialization of Sensibility in the Raw Material State into Stabilized Pictorial Sensibility: The Void, Galeria
Iris Clert, 1958.
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corporeal with spiritual invigoration.” Klein pretendia que os observadores reagissem àquilo
que viam, livres do efeito condicionante de qualquer afirmação (Baas, 2005). Segundo
Gooding (2002: 85) o artista reivindicava, com total seriedade, a sua pretensão à
preeminência como artista-filósofo do vazio. Em 1958 apresenta The Specialization of
Sensibility in the Raw Material State into Stabilized Pictorial Sensibility: The Void (fig. 85), onde,
nada para além do vazio, era para ser visto e declarou: “os meus quadros são agora invisíveis
e gostaria de os mostrar de uma forma clara e positiva”.
Apercebe-se assim, que as suas pinturas são apenas cinzas da sua arte, e que a autêntica
qualidade da pintura, o seu próprio ser, é encontrado além do visível, na sensibilidade
pictórica no estado de matéria-prima. Klein levou este conceito de sensibilidade pictórica
ao público nessa exposição. Um ano mais tarde Klein (apud Baas, 2005) explicou a sua
intenção e processo:
With this endeavour I desire to create, establish and present to the public a sensible
pictorial state within the limits of an exhibition gallery... one is to be literally
impregnated by pictorial atmosphere, specialized and stabilized beforehand by the
painter in the given space... How to realize that? I enclose myself alone forty-eight
hours before the opening in the gallery, to repaint it entirely in white... My presence
in action in the given space will create the climate and the radiating pictorial
ambiance that habitually reigns in the studio of an artist endowed with real power.
A sensible but real abstract density will exist and live by itself and for itself in places
which are empty in appearance only. In short... I most simply say that the
experience was decisive and made me deeply understand that painting is not a
function of the eye.

A abertura parecia um evento teatral, as bebidas servidas faziam com que a urina dos
visitantes ficasse azul durante vários dias, comprovando que os seus corpos tinham de facto,
absorvido a atmosfera pictórica de Klein. Este trabalhou com pincéis vivos, mulheres nuas,
cujos corpos se tornaram matrizes de transferência de tinta azul nas telas. Trabalhou
diretamente com a natureza, expondo as suas telas aos elementos; vendeu “Zones of
Immaterial Pictorial Sensibility” em troca de ouro puro, metade do qual devolvia à terra,
atirando-o ao Sena. Refletindo sobre a sua experiência como trabalhador numa loja de
molduras e com a folha de ouro no Japão, passa a produzir telas douradas que apelida
“monogolds”. Também pinta com o fogo; apropria um dia – Domingo, 27 de Novembro de
1960 – para o “Theater of the Void” e cria um jornal de um dia, Dimanche (fig. 86), na primeira
página podemos ver a famosa fotografia de Klein, Leaping in to the Void, no cabeçalho lê-se
“Man in Space!” e na legenda “The painter of space throws himself into the void” (Baas, 2005:
142).
Em 1961 faz uma instalação, semelhante ao The Void, num espaço de um Museu de Krefeld.
Os seus amigos atestam que Klein meditou nesse espaço durante quarenta e oito horas
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Fig. 86 - Yves Kleins, Dimanche, 1960.
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seguidas29. Tinha como objetivo criar um clima pictórico radiante, similar ao que está
presente num estúdio de um artista – uma densidade senciente, abstrata, mas real. Estava
determinado a impregnar o espaço com a sua “sensibilidade imaterial” (Levy, 2011: 127).
Em 1959 Klein (apud Levy, 2011: 130) declarava: I want to go beyond art, beyond sensibility,
beyond life, I want to go in to the void. A sua entrada no vazio viria realmente acontecer,
através de um salto dramático de um 2º andar de uma casa.
Depois desta obra continuou a experimentar outras expressões artísticas próximas do
vazio, como as esculturas de fogo. Em 1961 escreve, num manifesto: I believe that fires burn
in the heart of the void as well as in the heart of man. Nas colunas de fogo montadas em
Krefeld, Klein conseguiu finalmente incorporar a grande energia que vive no coração do
vazio. Na alquimia e no Ioga, as energias do fogo são usadas para queimar os egos. No Ioga
Taoista são as energias da água que têm esse papel. Também em Krefeld, Klein, exibiu
planos para uma combinação de esculturas de fogo e água. Numa delas, uma parede de
chamas interromperia uma cascata de água, causando vapores (Levy, 2011: 131).
Beale (2006) refere que:
His embracing of colour and space, as aesthetic and affective realities in themselves,
led him to a concept of the void as the underlying reality of all phenomena. In its
positive generative qualities Klein’s emptiness had more in common with the
eastern philosophy of Zen, than with the meaningless existential void explored by
writers such as Jean-Paul Sartre.

2.2.4. Luz e Espaço: Irwin e Turrel
In the mid 1960s, a loosely affiliated cadre of artists based in Southern California
including Robert Irwin, James Turrell, and Doug Wheeler — frustrated by the
limitations of abstract painting — turned their attention away from the creation of
conventional art objects and towards sensory perception itself. Informed by Los
Angeles distinctively sunny landscape, an existent “finish-fetish” aesthetic
promulgated by surf and car cultures, and an emerging hippie ethos that privileged
perceptual experiences over material commodities, Light and Space was the West
Coast’s answer to minimal art: tempering cool, hard geometry with dose of
scientific showmanship and metaphysical wonder (Wyma, 2013).

Robert Irwin seguiu, inicialmente, a busca pictórica de Martin pela pura perceção. Mas nos
anos 70 chegou ao mesmo lugar que Klein chegou com a sua galeria vazia. Apenas dez anos
mais tarde, Irwin recuperou de forma surpreendente, no seu projeto de jardim para o
Getty. De acordo com Irwin (apud Baas, 2005): “A tone point I thought the term ‘nonobjective’
was going to translate to nonobject, this idea of the phenomenon, but all of a sudden I discovered
29

Foi com o Judo que Klein começou a meditar, desenvolvendo esta habilidade de tal forma que conseguia estar sentado na posição de Lótus
completa durante três horas, algo que apenas os praticantes experientes conseguem fazer. Para ele o Judo era a descoberta de um espaço espiritual
através do corpo humano. 136
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that it had nothing to do with object/nonobject at all; it had to do with relationships, and the whole
idea of conditioned relations.”
Irwin moveu-se do expressionismo abstrato, para obras minimalistas que investigam as
propriedades da luz e do espaço, as obras site-specific são tão discretas que, se o observador
não estiver atento, estas poderão facilmente passar despercebidas. Como a presença do
material nos seus trabalhos tem-se tornado cada vez mais etéreo, o conteúdo expandiu-se
para abranger as mais profundas questões filosóficas. A questão que se enraizou em Irwin,
durante a maior parte de sua vida, é: O que é exatamente a natureza da perceção? A sua
resposta a esta pergunta é um corpo de trabalho projetado para fazer o observador
consciente de que cada um de nós inventa o mundo de acordo com o modo que
escolhemos para processar a informação que nos bombardeia constantemente - em suma,
a sua arte é sobre prestar atenção. O trabalho de Irwin é também sobre o sublime; embora
rigorosamente austero, a sua arte é alimentada por um sentimento de alegria e no seu
coração está uma meditação sobre a imanência, de acordo com McKenna (1993).
A luz é um médium primário para Irwin, e este também está consciente do seu momento
no tempo:
There is simply no real separation line, only an intellectual one, between the object
and its time environment. They are completely interlocking: nothing can exist in
the world independent of all other things in the world. To me, the whole history
of contemporary art starts out as a highly informed and highly sophisticated
pictorial activity. But by the time I arrive on the scene, as a post-abstract
expressionist, there is at least the possibility of looking at the world as a kind of
continuum, rather than as a collection of broken up and isolated events (apud Baas,
2005).

Um conhecimento da filosofia budista ajudou a tornar possível este entendimento do
mundo como um contínuo abrangendo o próprio, a obra de arte, o espetador dentro de
um universo de tempo e espaço, não limitado, um universo de inter-relações. No final dos
anos 60, a arte Tântrica radicalmente abstrata – feita para ser usada como um auxiliar visual
na meditação – tornou-se cada vez mais acessível para artistas como Martin e Irwin. Em
1969 o Museu de Arte de Los Angeles apresentou a primeira exposição de diagramas
tântricos num museu americano; o livro Tantra Art de Ajit Mookerjee apareceu em 1966 e
foi novamente editado em 1971 e 1977. Além destas fontes visuais, duas correntes
filosóficas reforçaram o impacto do Budismo nos artistas: o filósofo francês Maurice
Merleau-Ponty publicou, em 1962, A Fenomenologia da Perceção, em inglês, onde analisava o
corpo fenomenal, permitindo aos artistas entenderem o seu trabalho não como figuração
ou gesto, mas como uma experiência no tempo e no espaço; e Kitaro Nishida (amigo de
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Suzuki), cujo trabalho combinava o pensamento asiático e ocidental, enfatizava a natureza
experimental e construtiva do ato de ver (Baas, 2005: 209/10).
Baas (2005: 211) explica também que ao contrário de Klein que nos queria enviar
transcendentalmente além de nós mesmos, Martin e Irwin, empurram-nos para
experimentar o mundo nós próprios, em toda a sua presença, plenitude e beleza. A
consciência criativa destes artistas procura, não um fim, mas sim um meio, que nos liberta
dos nossos hábitos de perceção, combinado com uma consciência precisa da obra de arte,
um objeto relevante de conhecimento, no qual nos vemos, como um espelho, e sorrimos.
(Baas, 2005: 221) refere ainda que Irwin pretende descobrir e valorizar o potencial de
experienciar a beleza em todas as coisas; pois a beleza, para este, é uma intensa consciência
percetual da “plenitude infinita” da realidade. A ambição de Irwin não é nada menos do que
a eliminação da lacuna descrita por Duchamp, entre a intenção do artista e a sua realização
na obra; para Duchamp esta lacuna era preenchida pela experiência estética do observador,
Irwin pretende fechar a lacuna e transformar a busca do artista e a busca do observador
numa só.
Tal como Martin, também Irwin decidiu isolar-se do mundo, alugando uma pequena casa na
remota ilha Ibiza, por volta de 1954, onde, reivindica, que não falou com ninguém durante
oito meses:
It was a tremendously painful thing to do, especially in the beginning. It’s like in
everyday world, you’re just plugged into all the possibilities. Every time you get
bored, you plug yourself in somewhere: you call somebody up, you pick up a
magazine, a book, you go to a movie, anything. And all that becomes your identity,
the way in which you’re alive. You identify yourself in terms of all that. Well, what
was happening to me as i was on my way to Ibiza was that I was pulling all those
plugs out one at a time: books, language, social contats. And what happens at a
certain point as you get down to the last plugs, it’s like the Zen thing of having no
ego: it becomes scary, it’s like maybe you’re going to lose yourself. And boredom
then becomes extremely painful. You really are bored and alone and vulnerable in
the sense of having no outside supports in terms of your own being. But when you
get them all pulled out, a little period goes by, and then it’s absolutely serene, it’s
terrific. It just becomes really pleasant, because you’re out, you’re all the way out
(Weschler, 1982: 36).

As obras apresentadas na sua primeira exposição (1959) ficaram conhecidas como Zen
Paintings, e muitos dos seus títulos parecem conter referências Zen, como, por exemplo,
Daisetz and Ten Bulls; a sua atração pela filosofia budista deve-se em grande parte ao
interesse pelo funcionamento da mente. Depois desta exposição a superfície das suas obras
continuava a ser expressiva, mas o gesto passa a ser caligráfico e as suas cores escuras,
quase pretas (Baas, 2005: 222).
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Segundo Jacinto (2010: 295), esta série de pinturas a óleo densas, escuras e carregadas são
um momento importante do seu percurso. Cada pintura abstrata é colocada numa caixa
minuciosamente construída pelo artista. É uma pintura à escala da mão: para a ver o
observador deve segurá-la.
E esta era a sua intenção, para tal, estas obras eram colocadas de costas, para obrigar o
visitante a pegar nelas. Esta tentativa de alterar a experiência visual para uma mais tátil, foi
sugerida pelas tácteis taças de chá japonesas: “Those hand-held paintings got very quoteunquote ‘Zen-like’ in a meditative sense, as opposed to an open gestural sense… And the fact that
you were meant to hold them meant that they could only be experienced privately, intimately.”
Estas obras também tinham outros “aspetos” Zen, como o facto de as suas molduras serem
acabadas com óleo da cara e das mãos de Irwin, desta forma, estavam conectadas com o
seu corpo, assim como com o dos visitantes (Baas, 2005: 223). A partir daqui o seu trabalho
depurou-se morosamente em cuidado e em rigor. Depois de 1963 o seu trabalho é lento,
rico em textura e quase monocromático, dirigindo-se cada vez mais às subtilezas da
perceção (Jacinto, 2010: 296).
No entanto, Irwin considerava que algo interferia com a experiência percetual da sua obra,
e esse algo seria o gesto, ainda que abstrato. Pois a nossa mente tem sempre a tendência
para se concentrar na marca como significado, referência ou símbolo de alguma coisa que
não ela própria. A pintura de Irwin passou por diversas fases em busca de uma solução para
este problema; inicialmente trabalhou com linhas retas; durante dois anos – 1962 a 1964 –
realizou dez pinturas que continham duas linhas horizontais sobre um fundo de cor sólida
(fig. 87). Este período é como uma segunda fase de investigação sobre meditação que ele
tinha iniciado em Ibiza. Desta forma, ao direcionar, durante um extenso período, a sua
atenção num único ponto, Irwin transformou o ato criativo numa disciplina meditativa
(Baas, 2005).
Baas (2005: 224) explica que este estado meditativo parecia apenas estar disponível ao
artista; a maioria dos observadores não estariam interessados em investir o tempo
necessário para serem capazes de experienciar a pintura de duas linhas horizontais. Mas
Irwin queria puxar-nos para o interior do seu projeto, assim começou a pintar pequenos
pontos vermelhos e verdes sobre um fundo branco, de forma que as suas obras pareciam
brilhar; ele curvou as suas telas, ligeiramente, nos cantos, fazendo com que elas parecessem
dirigir-se na nossa direção.
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Para Irwin a mera representação do espaço não era suficiente. Para representar a presença
cheia e o poder do espaço ele sentiu a necessidade de ir além da ilusória ou abstrata notação
da tela (Levy, 2011: 169), afastando-se da pintura em 1968, procurando fazer peças sem
limites, os trabalhos resultantes são superfícies de alumínio e plexiglass, pintadas a aerossol,
rigorosamente iluminadas para que os seus limites não sejam evidentes (Jacinto, 2010: 296).
Os discos de 1967-69 (fig. 88) fazem parte do início de uma série de instalações que
envolviam ver e o vazio. M. Wortz (apud Levy, 2011: 170) descreve a sua experiência ao
ver uma destas obras: “depois de algum tempo a ver estes objetos nas suas controladas
instalações, eles parecem dissolver-se no espaço vazio que está à sua volta”. Consequentemente
torna-se virtualmente impossível distinguir a figura do fundo. Os discos permitiam perceber
a permutabilidade da substância e do vazio, o que é o objetivo do processo meditativo.
As superfícies subtis e a iluminação altamente controlada destes discos, puseram em
questão os limites da pintura como objeto e o seu espaço que também é o nosso espaço.
O efeito destas obras não pode ser transmitido através da fotografia, Irwin chegou mesmo
a proibir a reprodução fotográfica destas obras. Sobre estas obras Philip Leider (apud Baas,
2005: 225) escreveu:
In Robert Irwin’s most recent paintings one is confronted by what at first appears
to be an immaculate white Picture plane, about seven feet square, and nothing
more. Some time must pass – a minute, or two, or three – before the viewer
becomes fully aware of an indistinct, irregularly-shaped mass which seems to have
emerged out of the white plane, roughly centered. The coloration is so subdued
that there is no possibility of defining what one sees in terms of it, but rather in
terms of what it suggests: a quality of energy.

Para Jacinto (2010: 299) o trabalho de Irwin é experiencial, fenomenológico, uma arte
sensorial. O seu esforço concentra-se em tornar o observador consciente pelos sentidos,
senciente.
A vantagem destes discos sobre a obra de Reinhardt ou de Rothko, é que Irwin, criou um
dispositivo que tende a eliminar-se como objeto de arte enquanto oferece ao espectador
uma experiência estética do vazio.
O espaço vazio, em Irwin e em Klein, é o resultado da perseguição destes artistas, da arte
que vai além da perceção do meramente visível ou do não-sensível.
Segundo Baas (2005: 226), com o passar do tempo ele começou-se a interessar cada vez
mais por aquilo que dava a estes ambientes as suas qualidades particulares: detalhes do
chão, das paredes dos tetos e as fontes de luz. A partir de 1969 passa a usar a luz como o
seu médium principal, como forma de energizar o espaço e as pessoas que nele se
encontravam. Mas ainda tinha que conseguir capturar a nossa atenção, fazer a luz visível.
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Fig. 87 - Robert Irwin - Sem título, 1962, óleo sobre tela.

Fig. 88 - Robert Irwin - Untitled, 1969, verniz
acrílico sobre disco de acrílico.
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Fig. 89 - Robert Irwin - Scrim Veil – Black Rectangle – Natural Light, 1977.

Fig. 90 - Turrell - Afrum I (White), 1967. Luz projetada, dimensão variável.
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O tema recorrente das suas últimas obras passa a ser “the creation of numinous empty spaces
thought the use of scrim”. Varese Scrim (1973) não tem, virtualmente, objetos. Quando se
entra no local, o espectador não se apercebe da obra, ao aproximar-se gradualmente o
observador apercebe-se que a obra transformou o espaço entre ela e a parede, num campo
claro de máxima delicadeza e subtilidade. Para Irwin as peças Scrim são uma zeroland que
pretendem fazer o espectador pairar o máximo tempo possível no espaço entre perceção
e conceção (Levy, 2011: 172).
É desta forma, que a luz e o véu branco se transformam nos materiais eleitos para tornar
os visitantes conscientes da sua própria experiência de ver. Irwin referiu que muitas pessoas
ao entrarem na sala onde estava a obra Scrim Veil – Black Rectangle – Natural Light (fig 89),
diziam que estava vazia, mas vazia de quê? Não de nada – ou melhor, not nothing como diria
Martin. O que Cage fez com a música, Irwin fez com outras formas de arte. Sobre estas
peças, onde a sua adição ao espaço era quase impercetível Irwin (apud Baas, 2005: 227)
disse:
What I’m really trying to do is draw their attention to, my attention to looking at
and seeing all of those things that have been going on all along but which previously
have been too incidental or too meaningless to really seriously enter into our visual
structure, our picture of the world.

Tal como Irwin, Turrell (apud Levy, 2011:173) usa como principal médium a luz e o espaço:
Light is often seen as the bearer of revelation rather than the substance of
the revelation. It is something that illuminates other things. For example we
speak of hanging a show and then lighting it, revealing the persistence of the
way we actually think about light. But light may just as well be the content
of the substance.

Apesar de se ter inspirado nas obras de Turner e Rothko, Turrell sentia que as suas
tentativas de comunicar o sublime através da luz e do espaço eram limitadas pela natureza
material da tinta e da tela. Foi desta forma, que percebeu que temas não materiais –
especialmente os que possuem conotações religiosas – devem ser transmitidos através de
meios não materiais. Além disso, Turrell também pretendia criar obras que não pudessem
ser vendidas nem compradas. A sua aversão pelo consumismo relaciona-se com a sua
experiência com a religião Quaker, o que o predispôs a separar o material do espiritual.
Sobre a experiência sublime, Friel (2013) refere:
...James Turrell embodies this tension in its exhibition of light as a physical presence.
Through an exploration of Turrell’s work and a consideration of Light and Space
artists and thinkers Robert Irwin and Doug Wheeler we can view the work of the
Light and Space movement as an embodiment of modernist philosophy of
perception and the sublime. The Light and Space artists create seemingly infinite
hyper-minimalist installations comprised of nothing but space and light, whose
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presence is both abstract and concretely real. Within these installations viewers
lose their footing and are, for an instant, lost in in an infinite and overwhelming
space. This powerful sensation--like being lost in the abyss of the ocean, or
shrouded in heavy fog –is an experience of the sublime.

No final dos anos 60, iniciou uma experimentação que consistia em projetar uma luz intensa
num canto, para que, a uma certa distância, tomasse a forma de um retângulo
tridimensional (fig. 90). Mas quando o observador se aproximava, esta aparente forma
sólida que pairava num canto, começava a desaparecer e por último transformava-se numa
forma bidimensional numa parede. Quando o observador voltava atrás, esta forma
bidimensional tornava-se sólida outra vez. O objetivo das obras das Projeciont Pieces, é um
soberbo exemplo da frase budista do Heart Sutra: “for mis emptiness, emptiness is form” (Levy,
2011: 174)
Turrell compreende que a tarefa de nos tornar conscientes das nossas ilusões está
relacionada com o ideal Bodhisattva no Budismo.
The idea of the Bodhisattva, one who comes back and entices others on
the journey, is to some degree the task of the artist. It is a different role
from that of one [the Buddha] who is there when you get there. The
Bodhisattva entices you to enter that passage, to take the journey. This is
where I began to appreciate an art that could be a non-vicarious act, a seeing
whose subject was your seeing.
[...] You are looking at your looking [nas suas obras]. This is in response to
your seeing and the self-reflexive act of seeing yourself see.

Na sua tentativa de apresentar uma verdade absoluta, incorpora no seu trabalho um
sublime moderno. As suas enormes instalações de luz dos anos 60, que além de
impressionarem profundamente com a sua escala, permitiam ao observador considerar a
luz isoladamente, sentindo-a como algo concreto e fisicamente presente. Os observadores
obtinham uma experiência táctil com algo que parece ser incompreensivelmente abstrato,
Turrell (apud Friel, 2013) explica:
In working with light, what is really important to me is to create an experience of
wordless thought, to make the quality and sensation of light itself something really
quite tactile. It has a quality seemingly intangible, yet it is physically felt. Often
people reach and try to touch it.

Noutra passagem continua: “my work is about your seeing rather than you investigating in
my seeing”. Para nos tornar conscientes de nossa capacidade de criar ilusões, por meio de
palavras é transformar o “nada” num conceito, mais uma vez. Isto é outro significado de
“emptiness is form”. Turrell tenta evitar esta conceptualização nas Projection Pieces ao ir
além das palavras: “what takes place in viewing a space is wordless thought…” (Levy, 2011:
175).
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Fig. 91 - James Turrell - City of Arhirit, 1976.

Fig. 92 - Turrell - Dhatu, 2010.
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O seu trabalho reduz a arte aos seus mais puros elementos, luz e espaço, removendo a
hierarquia que é inseparável das imagens narrativas e apresenta ao observador uma
experiência corporal direta, em vez de uma representação de uma experiência corporal:
“Light becomes the revelation rather the of revelation”, explica Turrell (apud Friel, 2013).
Segundo Levy (2011: 175) as instalações mais impressionantes de Turrell, que têm o vazio
como principal tema são as séries baseadas no efeito Ganzfeld30. Nestas obras, o observador
é rodeado por um campo homogéneo de luz. Ganzfeld foi originalmente criado para simular
nevoeiro em voos. Turrell tomou conhecimento de Ganzfeld durante a sua participação em
Experiments in Art and Technology. O projeto envolvia Irwin e o Dr. Ed Wortz31. Os três
pensaram que seria uma ótima ideia combinar uma câmara anecoica – que induz a privação
sensorial ao máximo – com um experimento Ganzfeld para se conseguir a derradeira
experiência do vazio. Por motivos técnicos a peça nunca foi realizada. City of Arhirit (fig. 91)
foi um Ganzfeld, e consistia num campo de luz solar azul filtrada, ao nível dos olhos do
observador. Era uma experiência um pouco desorientadora, pois parecia que se estava
dentro de um intenso nevoeiro. Para Levy (2011: 176) ver/experimentar Arhirit foi ao
mesmo tempo feliz, belo e arrebatador. A experiência da energia da luz incandescente
relembrou-lhe os períodos de meditação quando obteve contacto com um campo de luz
azul indiferenciada, que tal como a luz de Arhirit parecia vibrar como algum tipo de energia
elétrica. Swami Muktanada acredita que este campo de luz azul é onde o shakti (energia)
do indivíduo começa a encontrar o Brahman, o vazio. Ele refere que, durante um profundo
samadhi, aparece uma pérola azul no chakra do topo da cabeça que depois se expande para
um vazio azul.
Na peça Dhatu (fig.92), a presença física da luz enche o local, fazendo com que o observador
perca o sentido espacial. Esta ilusão de perda da noção de espaço e desorientação é tão
poderosa que alguns visitantes caem, Friel (2013) diz que esta experiência “not only of
momentary blindness and disoriented placelessness, but also of the physical presence of the
abstract. Thus, it embodies the modern sublime.”
Friel (2013) explica ainda, que os visitantes ficam impressionados pelo abismo:
The experience of being within Dhatu’s void is both numbing and re-sensitizing.
Viewers are completely overwhelmed by the space; they are small and alone in an
infinite and unknowable universe. They have no way of locating and positioning
themselves in reality, and so are confronted with the possibility of giving up, and
30

O Efeito Ganzfeld, ou privação da perceção, é um fenómeno causado pela exposição de um estímulo uniforme e não estruturado, pesquisado pelo
cientista Wolfgang. O Termo Ganzfeld pode ser utilizado tanto para nomear o ambiente onde o experimento se realiza quanto para o próprio
experimento.
31
Psicólogo e chefe do laboratório de controlo de condições ambientais para o programa espacial da NASA.
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transcending into the infinite unknown. Viewers may experience a sort of sterile
nothingness, or a drive towards surrendering the fight against the struggles of
reality: an experience of escape. [...]This is an experience being exceptionally
present in reality. [...] Dhatu thus provides viewers with an authentic aesthetic
experience in its efforts to access an absolute. This aesthetic experience, however,
is more of the sublime than the beautiful. The experience of the sublime is one of
being overwhelmed by something infinite and threatening, losing your footing,
fearing that you might fall into the abstract and incomprehensible.

2.2.5. A infinidade de Rothko
A evolução estilística, de um repertório visual figurativo a um estilo abstrato enraizado na
relação ativa do observador com a pintura, encarna a visão radical de um renascimento na
pintura. Rothko caraterizou este relacionamento como “uma experiência consumada entre
pintura e observador. Nada se deve interpor entre a minha pintura e o observador.” As
suas formações de cor colocam, sem dúvida, o observador num espaço preenchido por
uma luz interior. Rothko sempre resistiu a fazer tentativas de interpretar as suas pinturas.
Estava principalmente preocupado com a experiência do observador, com a mistura
trabalho-recetor para lá da compreensão verbal (Baal-Teshuva, 2010: 7).
Rothko’s belief that art should communicate through universally understandable
means underscores the absence of recognizable figuration and reliance on pure
light in his paintings. To communicate through a particular symbol or image was
necessarily limiting. Expressing solely through light, the most basic means of
information communication at a viewer’s disposal, Rothko’s paintings ensured that
(regardless of affect or Sublime content) all viewers were able to experience them
at their most basic level (Bromberger, 2008: 12).

Rothko queria atribuir à pintura a mesma espécie de poder expressivo da música ou da
literatura. À semelhança de A. Shopenhauer, considerava a música como uma necessidade
elementar e uma linguagem universal. Esta proveniência intelectual da ideia de que a pintura
devia ser encarada da mesma forma que a música pode remontar a Nietzsche. Pois
Nietzsche acreditava que a música era a verdadeira linguagem da emoção. Em O Nascimento
da Tragédia, o filósofo, escreve que a tragédia é a síntese dos polos dionisíaco e apolíneo.
Dionísio é o deus da “ineducável Arte da música”, Apolo, da “Arte do escultor”. Para
Nietzsche, na tragédia, o conflito articula-se entre a experiência original primordial
dionisíaca, extasiante e supraindividual dos cultos dos antigos e uma posterior ilustração
deste estado através da apolínea vontade de criar, a arte trágica, com a sua ligação de
melancolia e alegria, cria aquilo a que Nietzsche chamou “consolo metafórico”. Este anseio
por um mundo metafísico e glorificação do mito trágico, como reverência de Nietzsche
para com Ésquilo, contribui para a posterior ideia de Rothko de arte como drama (BaalTeshuva, 2010).
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A música, a arte mais abstrata, ofereceu, assim, a Rothko um paralelo para os seus esforços
nas artes visuais. E em Nietzsche encontrou uma justificação para a sua atitude com a cor.
Via-se não como um Apolíneo, a quem a principal preocupação era com a criação de formas
apropriadas para a expressão de balanço e serenidade; mas como um artista Dionisíaco, a
quem um estado de êxtase e intoxicação, seria uno com a natureza primordial – o
fenómeno sem o corpo – o vazio (Levy, 2011: 134).
Das leituras de Nietzsche, Rothko conclui que a harmonia estética era vazia se não refletisse
as paixões humanas (Cooper, 2011):
I am not interested in the relationships of colour and form or anything else. I am
interested only in expressing the basic human emotions, tragedy, ecstasy, doom
and so on, and the fact that lots of people break down and cry when confronted
with my pictures shows that I communicate with those basic human emotions. The
people who weep before my pictures are having the same religious experience I
had when I painted them. And if you say they are moved only by colour
relationships, then you miss the point.

Para dar à pintura a emoção da música no sentido de Nietzsche, Rothko levou a dissolução
visual da forma humana, que nos anos 1940 estava concluída, para outros níveis de
abstração. Sobre A Sala Vermelha de Matisse – a qual estudou todos os dias durante vários
meses e mais tarde considerou ter sido a fonte de todas as suas pinturas abstratas – disse:
“tornamo-nos aquela cor, tornamo-nos totalmente saturados dela” era como música (BaalTeshuva, 2010: 38).
Por volta de 1946 começa a desenvolver a sua própria linguagem formal abstrata a partir
de campos de cor que surgem como parcialmente transparentes ou flutuantes num espaço
atmosférico pictórico, tais como os que se podem ver na figura 93. As obras, de grande
formato, do período de 1946-49 são muitas vezes descritas como multiformes (termo
criado pelo próprio artista). Rothko via as suas pinturas como o “duplicado” vivo do
espetador, que podiam ser feridas pela ignorância deste último. Assim em 1947 escreve em
The Romantics Were Prompted:
Sobre as formas: são elementos únicos numa situação única. São organismos com
volição e paixão pela autoafirmação. Movem-se com liberdade interna e sem
necessidade de se conformarem com ou de violarem o que é provável no mundo
familiar. Não têm associação direta com qualquer experiência particular visível, mas
nelas reconhece-se o princípio e a paixão dos organismos (apud Hess, 2010: 42).

Rothko deu a estes campos de cor transparência e brilho, cobrindo as telas com finas
camadas de tinta. Chamou a estas formas “organismos… com uma paixão por autoexpressão”,
dizendo que elas começavam a realizar-se no momento em que o artista termina o seu
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Fig. 93 - Rothko - Sem Título, 1948, óleo sobre tela, 127,6 x 109,9cm.
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trabalho. Rothko transferia uma espécie de força da vida para os objetos nos seus quadros,
tornando-os meios para a expressão humana universal (Baal-Teshuva, 2010).
No final da década de 40, vemos, então, eliminada da arte de Rothko, (e em definitivo) toda
a figura humana, dando ênfase total à universalidade do seu simbolismo. Segundo Kosoi
(2005: 21), muitos dos comentários feitos à obra de Rothko refugiam-se na palavra “nada”
e Bresley (apud Kosoi, 2005: 21) na biografia de Rothko refere que o empreendimento
artístico de Rothko era algo que estava perigosamente perto do nada. O que é descrito
como nada está relacionado com a sua redução dos meios pictóricos (figura, linha, espaço,
e eventualmente a cor). Kosoi (2005: 21) refuta estas afirmações ao referir que as suas
pinturas não estavam próximas de ser o nada, mas que apresentavam o nada.
A partir de 1949 adota um formato muito maior nas suas pinturas, separando os blocos de
cor das margens dos quadros para dar a impressão de campos coloridos que pareciam
pairar em frente de um fundo indefinido (Baal-Teshuva, 2010: 45). E fixa-se na sua
característica disposição horizontal de campos de cor sobre um fundo monocromático,
que irá manter até ao final da sua vida, com algumas variações (Hess, 2010: 72).
As pinturas clássicas dos campos de cor são exemplos do desejo de provocar uma
experiência emocional profunda no observador, através de um estímulo visual puro.
Depender de figuras reconhecíveis ou de temas espirituais iria apenas limitar a habilidade
de uma pintura comunicar uma admiração avassaladora. Os campos de cor de Rothko
demonstram o poder comunicativo da luz e a sua habilidade de provocar noções do sublime
fora de qualquer religião ou tradições espirituais ou filosóficas. A ressonância emocional
das gigantes faixas de cor apelam à inerente capacidade, que existe em qualquer um de nós,
de experienciar o sublime. As telas, visualmente simples de Rothko demonstram a nossa
inata capacidade de perceber a vastidão infinita do universo e internamente experienciá-lo
como um fenómeno compreensivelmente desconhecido (Bromberger, 2008: 2).
Bromberger (2008: 3) argumenta ainda, que a combinação desta impressionante
simplicidade e obscura conceptualização, exemplifica a base de expressão pictórica (e a sua
habilidade para criar uma experiência interna) do sublime. Apenas através da eliminação de
referentes religiosos e ambientais e através do uso de processos básicos, os quais os seres
humanos compreendem e interagem com o seu meio, pode o sublime ser comunicado nas
artes visuais. De facto, a confiança de Rothko no poder expressivo da luz, na sua tentativa
de expressar uma fundamentalmente inefável, demonstra a necessidade de um natural,
universal meio de comunicação quando tenta evocar os extremos da emoção humana.
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Fig. 94 - Rothko - Red on Maroon, Section 2, 1959.
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Rothko não volta a utilizar molduras, títulos ou descrições nos seus quadros, apenas
números e datas.
De 1949 a 1956, Rothko pintou quase exclusivamente a óleo, usando preferencialmente
formatos verticais, em dimensões que por vezes excediam os três metros de altura.
Pretendia usar as proporções dos quadros para criar o sentimento de que o observador
estava dentro do quadro:
Faço quadros muito grandes. Sei que historicamente a função de pinturas de
grandes dimensões era pintar coisas grandiosas e pomposas. No entanto, a razão
por que o faço - e creio que isso se aplica a outros pintores que conheço – é
exatamente porque quero ser intimista e humano. Pintar um quadro pequeno é
colocarmo-nos fora da experiência, encarar a experiência como uma visão
estereotípica ou como uma lente de diminuir. No entanto, ao se pintar um quadro
grande, estamos dentro dele. Não é uma coisa que se imponha! (Baal-Teshuva,
2010: 46; Hess, 2010: 72).

Baal-Teshuva (2010: 46), refere ainda que Rothko considerava que a distância ideal para se
ver as suas pinturas era quarenta e cinco centímetros. Deste modo, o observador podia
ver-se a si próprio pintado nos campos de cor, experimentando o seu movimento interior
e a ausência de margens claras, e sentir reverência pelo que não pode ser entendido, bem
como a liberdade de exceder os limites da existência humana.
Rothko também tinha noções específicas de como as suas pinturas deviam ser apresentadas
para se obter uma experiência sensorial e emocional ótima. As suas pinturas tinham grandes
dimensões, precisamente porque ele pretendia que fossem muito íntimas e humanas. Estas
engoliam os observadores, atraindo-os para uma absorção completa com uma presença
sensorial – o sentimento de mentalmente caminharmos dentro da pintura. Cada trabalho
era exposto ao nível dos olhos, preferivelmente separado dos outros trabalhos. A
iluminação tinha que ser indireta, de forma a não perturbar a luz proveniente das cores.
Rothko dava estas especificações para facilitar ao observador a consumação de uma
experiência contemplativa e demonstram o seu profundo interesse pela comunicação de
emoções humanas de forma direta e unificadora (Bromberger, 2008: 13/4).
Rothko desejava que os Murais da Seagram (fig. 94) fossem expostos em conjunto numa
sala, o que refletia os seus pensamentos em como apresentar idealmente os seus trabalhos.
Pretendia criar uma espécie de domicílio para estas pinturas, onde o visitante pudesse
entrar fisicamente. Seguindo anteriores trabalhos seus, os observadores estabeleceriam um
diálogo com as suas pinturas, como uma “experiência consumada entre pintura e
observador”. O artista pretendia que o seu visitante entrasse num universo de quietude,
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que o transportasse a uma atmosfera de contemplação e reverência meditativa (apud BaalTeshuva, 2010: 78)
Rothko exigia uma iluminação fraca – na exposição dos seus quadros – com a convicção de
que isso daria uma qualidade misteriosa às suas pinturas.
Que fique muito claro. Não sou um abstracionista… Não estou interessado na
relação da cor com a forma ou com qualquer outra coisa. Estou interessado apenas
em expressar as emoções humanas básicas – tragédia, êxtase, ruína e assim por
diante. E o facto de muita gente se ir abaixo e chorar quando se vê confrontada
com os meus quadros mostra que consigo comunicar emoções humanas básicas…
as pessoas que choram perante as minhas pinturas estão a ter a mesma experiência
religiosa que tive quando as pintei. E se você, como diz se emociona apenas com
as relações de cores, não entendeu (apud Baal-Teshuva, 2010: 50, 57).

Apesar de negar que a cor lhe interessava, a cor era a sua principal forma de expressão, a
cor era meramente um instrumento.
Rothko era também, muito claro, ao referir que não era um formalista, ele não estava
interessado na cor, ou na forma, no sentido em que as suas pinturas lidavam com muito
mais do que a aparência visual do matiz, forma ou textura. Os seus campos de cor têm,
definitivamente, um assunto, mas está além da sua aparência visual. Rothko acreditava que
o assunto dos seus quadros era a experiência do observador quando este interagia com a
aparência visual do quadro: as emoções sentidas quando confrontado com a obra de arte.
(Bromberger, 2008: 10). Noutra ocasião anunciou que “a pintura não é sobre experiência.
É uma experiência.”
Rothko, segundo (Bromberger, 2008: 11), insistia que as suas obras causavam emoções
profundas. Preocupar-se com a expressão universal de medo e êxtase, em simultâneo, é
estar interessado em expressar o sublime. As ferramentas formais serviram a Rothko
meramente como instrumentos para narrar uma experiência de realidade transcendental.
Para ele, a espacialidade da cor, ou campos de cor, continha poderes míticos, que se
transportavam eles mesmos para o observador (Baal-Teshuva, 2010)
Também insistia que os artistas pintam para os seres humanos e que, portanto, a reação
humana era a único pensamento realmente importante para o artista. As suas pinturas não
são pinturas de autoexpressão pessoal, mas sim uma apresentação do “great scope of
experience” através da evocação de emoções universais e estados internos. Da mesma
forma que sentia que a progressão de um artista era em direção à clareza, à eliminação de
obstáculos, preocupava-se assim em transmitir uma imagem evidente e acessível do sublime.
Por este motivo prestou uma atenção especial no uso da luz como uma ferramenta para a
comunicação subjetiva da experiência sensorial. Por um lado, via a luz como um meio para
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comunicar as qualidades sensoriais: a forma como algo realmente se sente ou se vê pode
ser comunicada através da manipulação da luminosidade ou da escuridão. Rothko também
disse que a luz era um instrumento viável para expressar certas noções ou sentimentos de
forma universal devido aos “sentimentos subjetivos que a luz pode simbolizar”
(Bromberger, 2008: 11/2).
Depois de 1958, a sua paleta escureceu, as suas pinturas tornaram-se menos acessíveis,
mais sombrias e mais misteriosas.
Apesar da paleta semelhante, as pinturas pretas de Rothko são bastante diferentes das de
Reinhardt, pois Reinhardt emprega uma grelha para mostrar diferenças quase indetetáveis
de matiz. Rothko (apud Cooper, 2011) percebe também outra diferença: “[Reinhardt’s]
paintings are immaterial. Mine are here. Materially. The surfaces, the work of the brush and so
on. His are untouchable.”
Segundo Baal-Teshuva (2010: 74), para a Capela Rothko (fig. 95) em Houston, Rothko fez,
ao todo, catorze pinturas de grandes dimensões (três trípticos e cinco individuais). Metade
destas pinturas tinha um acabamento monocromático, algo que o artista fazia pela primeira
vez. Pintou a outra metade com retângulos pretos, cujas margens nítidas apresentavam
outra realidade, abandonando o sensual e sedutor efeito das suas “nuvens de cor”, com as
suas margens suaves e nebulosas. A parede central da capela contém um tríptico
monocromático em tons castanho-suave. O par de trípticos, à esquerda e à direita, continha
retângulos em preto opaco. Quatro pinturas individuais estavam colocadas entre os três
trípticos, e a outra pintura foi colocada opostamente ao tríptico central. Rothko continuou
a explorar as cores escuras nos últimos dois anos da sua vida. Os quadros Preto sobre
Cinzento, de 1969-70, e grandes trabalhos em papel Castanho sobre Cinzento, mantêm o
espírito sombrio dos murais da Capela, e assim como estes, mantêm também, o observador
à distância. Mas já não partilham da aura meditativa dos murais, as zonas cinzentas contêm
uma ação e turbulência nunca antes vistas.
Dominique de Menil (apud Baal-Teshuva, 2010: 74/5) disse sobre os murais:
Quanto mais vivo com elas, mais impressionada fico. Rothko quis que as suas
pinturas fossem o mais ásperas que ele fosse capaz. Queria que fossem intimistas
e intemporais. Sem dúvida que são intimistas e intemporais. Abraçam-nos sem nos
enclausurarem. As suas superfícies escuras não nos impedem de as contemplarmos.
Uma superfície leve é ativa – faz parar o olhar mas podemos contemplá-la através
destes castanhos-púrpura, contemplar o infinito. E são também calorosas.
Há um brilho no painel central. Rothko disse-me que queria recriar a mesma
oposição, a mesma tensão que há na Igreja de Torcello, O Juízo Final na porta e O
Convite e Gloriosa Abside… Estamos afogados em imagens, e apenas a arte
abstrata nos pode levar ao patamar do divino. Rothko foi corajoso ao pintar
murais noturnos…
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Fig. 95 - Interior da Capela Rothko.
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E Barbara Rose (apud Baal-Teshuva, 2010: 75) disse que “as pinturas parecem brilhar
misteriosamente no seu íntimo”.
Já Stanley Kunitz (apud Baal-Teshuva, 2010: 83, 86) referiu que a qualidade transcendente
de Mark, o seu efeito de uma vida espiritual pulsante e de uma epifania eminente foi algo
que não partilhou com outros e que apenas só em parte foi compreendido.
Nos seus trabalhos clássicos dos campos de cor, não existe a impressão de que um objeto
ou figura tangível seja representada; pelo contrário, o poder comunicativo da luz evoca um
sentimento de uma presença emocional. Para ele as suas pinturas eram “dramas” e a
presença de luz era o performer. Ao reconhecer as qualidades expressivas da luz, Rothko
utilizou-as como um meio para evocar e representar o sublime (Bromberger, 2008: 12).
Many critics have hailed Rothko's work as transcendental, creating spiritual work
for secular times. Rothko canvases of the 1950s and 1960s engender a sense of
sublimity through their size, space, and light. Painted with thin layers of paint that
allow the color beneath to show, the saturated canvases seem to radiate from an
inner light source. Rothko's floating rectangles vacillate between figure and ground,
focused and hazy, creating a tension within in the composition and perhaps within
the viewer.32

O trabalho de Rothko teve uma grande influência no desenvolvimento da pintura
monocromática. A sua profundidade espacial é notável e o seu poder meditativo leva o
observador a dialogar com o trabalho. Segundo Heller “é-se forçado a entrar por inteiro
no trabalho…e indagar os seus interiores.” Para Heller o seu encontro com as pinturas de
Rothko foi “a mais direta experiência pictural.” Heller (apud Baal-Teshuva, 2010: 91)
questiona ainda:
Como conseguiu ele, com tão poucas variações, iniciar discursões do quadro com
o observador, de um modo tão pessoal, tão direto, tão intimo como na música de
câmara? Como conseguiu ele, com tão poucas variações numa paleta de cores
quentes e frias, luminosas e escuras, brilhantes e mate, arrebatadoras e
melancólicas, desencadear sentimentos que recriam a amplitude, a variedade, o
drama, a profundidade e o panorama da música orquestral que ele tanto amava?
Quem pode responder a estas questões? Apenas as próprias pinturas – e cada um
dos observadores.

Cooper (2011), relativamente às suas pinturas pretas refere que estas não são simples
vazios, assim que as suas nuances gradualmente se revelam, também os sentimentos se
expandem.
Nas suas paisagens infinitas, os losangos retangulares estão ligados a uma imagem de um
horizonte que se alonga no infinito, sem nunca tocar na moldura. Os campos coloridos
parecem ter uma profundidade indefinida, obtida através da aplicação de várias camadas e
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Fig. 96 - Kapoor - Adam, arenito e pigmento, 1988-9.
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pelo desvanecimento da densidade da cor nas arestas dos retângulos. O espectador ao
contemplar uma pintura destas torna-se gradualmente imerso num vazio luminoso (Levy,
2011: 137).
2.2.6. Anish Kapoor
Um dos factos interessantes no seu trabalho é que, em vez de tentar alcançar a pura
essência do invisível, tenta reconciliar a transitoriedade e a eternidade. E em vez de
representar a estática permanência das formas, ele comunica o sentido do infinito dentro
do finito e o finito ao se tornar infinito. O trabalho de Kapoor envolve o infinito não como
uma entidade estática, mas como a manifestação do mundo em fluxo (Fonseca, 2012).
Nos seus objetos esculturais, Kapoor (apud Levy, 2011: 178), cria uma poesia de puro
esvaziamento. “My work has to do with coming to immateriality. Apparently the concept of zero
is an Indian invention, the world for it is Ka. Ka also implies void, vast emptiness. As is natural in
such situations, it is paradoxical, in that it contains everything.”
Segundo Canas (2010) o seu trabalho é uma mistura de técnicas absolutamente
contemporâneas, recorrendo aos meios tecnológicos e científicos, estéreis em termos de
vestígios do humano, mas através dos quais, Kapoor quer chegar ao seu oposto, ou seja, o
íntimo e o sublime. Ao querer trabalhar sobre estas experiências emocionais, Kapoor diz
que elas se situam fora daquilo que diz respeito à esfera material, e como tal o lado físico
da arte representa um veículo para o mundo das ideias ou metafórico. Interessa-lhe o lado
misterioso das coisas, porque, (diz, numa forma curiosa de o definir) “algo mais anda por
ali”, e esse “algo mais”, refere-se a um acréscimo de significado, que depende daquilo que
o observador da obra ou mesmo o “observado” lhe traz, ou lhe acrescenta.
A escultura Adam (fig. 96) consiste num monolítico de pedra com uma abertura retangular
coberta de pigmento preto em pó brilhante. Para Kapoor a importância da cor preta
relaciona-se com o útero, com estar a mover-se da luz para a escuridão e que a escuridão
não tem forma, no entanto, para ele estas palavras são muito descritivas. Segundo a
experiência de meditação de Levy (2011: 180/1), nos estágios mais profundos do samadhi,
onde apenas resta um pequeno traço de consciência, encontra-se um vazio preto luminoso,
uma deslumbrante realidade preta. Reinhardt chama, a este vazio preto, o último vestígio
de luminosidade e tenta incorporá-lo nas suas pinturas pretas. No Adam este pó preto
energiza o espaço e cria uma ilusão de grande profundidade, sendo altamente condutivo da
expressão do vazio do preto.
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Fig. 97 - Kapoor - Mother as Void, fibra de vidro e pigmento, 1988.

Fig. 99 - Kapoor - Void Field, arenito e pigmento, 1989.
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Fig. 98 - Kapoor - Madonna, fibra de vidro e pigmento,
1989-90.

Em síntese, de muitas afirmações do próprio artista, emerge a constante referência ao
espaço, ao tempo e ao vazio, e, como consequência a constante percetiva de desorientação.
O jogo de sentidos remete-nos para um vazio com forma, mas sem fronteiras, ou mais
ainda, um vazio cuja existência se tenta tornar concreta e sensível, ou de algum modo
experiencial, onde se pode inferir, que se trata de uma evidência de abismo sob a forma de
vazio. Sendo a emergência desse vazio consequência do objeto, que assim cria uma
representação do abismo, não em si, mas por oposição a si. Como uma revelação (Canas,
2010).
Em Mother as Void (fig. 97) e Madonna (fig. 98), quando a expansão do espaço é alargada, a
ilusão de um espaço infinito é aumentado e a qualidade objectual das esculturas começa a
desaparecer. Kapoor refere-se a elas como: “They are an attempt to make an object which is
not an object, to make a hole in space, make something which actually does not exist”
Mesmo em Void Field (fig. 99), uma instalação de pesados monolítos de pedra
quadrangulares, a sua massa é negada pelo pequeno buraco, cheio de pigmento preto, que
aparece em todos os blocos. Segundo Kapoor (apud Levy, 2011: 182) esta é uma obra
sobre massa, peso e volume, mas ao mesmo tempo parece não ter peso nem volume,
parece efémera, parece transformar a pedra em céu. Para Levy (2011: 182) esta obra,
relaciona-se com a ideia de que a forma é por último, imaterial. Aqui é dada ênfase à
substância material, levando os espectadores do sólido ao vazio.
Medo do vazio é um dos outros temas de Kapoor e podemos observá-lo em Descent into
a Limbo, uma caixa de concreto de seis por seis metros, contendo no centro uma abertura
circular coberta com pigmento azul. Olhando em direção ao centro o espectador vê uma
superfície plana no chão, mas ao aproximar-se do círculo central, tem-se a sensação de
estar à beira de um abismo. O vazio tem muitas presenças, pode ser fonte de exaltação
como de terror. Esta dualidade pode ser encontrada por qualquer meditador, mesmo um
inexperiente.
A intensa sombra do pigmento que aqui está impregnado sugere o azul de Yves Klein. É
uma sombra que invoca ideias de esquecimento e infinito, enquanto se inclina para a
escuridão. Kapoor declarou:
Freud looked at the back of the cave, and maybe we’re still looking at the back of
the cave. Maybe there in the uncanny darkness down the toilet, under the bed, it
is much more frightening and revealing, where things begin. I have made a lot of
work with black and blue, because blue is a colour that much more deeply reveals
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darkness. From a phenomenological point of view your eyes can’t quite focus on
33
blue.

2.2.7. Fernando Calhau
Fernando Calhau inicia muito cedo a sua carreira de artista, no final dos anos 60,
começando a fazer gravura na Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses, onde
teve contacto com a Revista Art in America, pela qual fica a conhecer os movimentos pop e
minimal, que serão muito importantes para a sua obra. Coincidindo também com a sua
entrada na Faculdade de Belas Artes; logo no início revela uma curiosidade visual e um, à
época, elevado know how técnico: Luís Serpa (apud Anacleto, 2010) recorda que “ele já
vinha como O ARTISTA, e não como o aprendiz de artista”.
Este é também o seu primeiro momento de grande intensidade criativa – todo o seu
trabalho é marcado por estes momentos de grande capacidade produtiva alternados por
outros de abrandamento e até de paragem – nestas gravuras podemos observar, já quase
todas as suas linhas de orientação: a construção da sua paixão pela pop, porque
serigraficamente lhe foi possível obter uma luminosidade e uma uniformidade cromática
que aproximaram o seu trabalho da sopa cultural pop; a perda de cor, quer através dos
relevos, quer pelo surgimento recorrente do negro; a manualidade, respeito pela
manufatura, intenso percurso de afinação pelo virtuosismo; e a reprodutibilidade (Sardo,
2001, p. 27).
Relativamente à sua formação na Faculdade de Belas Artes, não se pode deixar de referir
o seu contexto: tinham apenas passado cinco anos desde o levantamento da proibição da
feitura de obras de natureza abstrata e o ensino ainda era completamente académico.
Calhau (2001: 49) refere que o ensino era mau, deixando os alunos à deriva em termos
formais, de cor, de tratamento claro/escuro, que os levava a fazerem um grande esforço
pessoal no sentido de se actualizarem. A mudança para materiais sintéticos em detrimento
dos óleos é um deses exemplos de actualização e também de ruptura com a academia.
Segundo o próprio artista (2001: 57), as influências pop manifestaram-se primeiro, na
década de 70, e a influência minimal começou a manifestar-se depois, nomeadamente nos
quadros verdes (fig. 100). A tónica serial aparece com a 8ª Bienal de São Paulo de 1965,
Calhau teve um acesso tardio a essa imagens, mas através delas percebeu que aquilo que
procurava era utilizar o mínimo de meios expressivos, reduzir o ruído, transformar as
33
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coisas no essencial. Embora, curiosamente, um dos artistas que mais o influenciou foi
Warhol, principalmente a sua serialidade, começou, rapidamente, a ligar-se, não às
estratégias de figuração pop, mas a um universo visual mais amplo, resultado talvez de um
cruzamento com o minimal. Foi o lado mais “seco” e as suas componentes de serialidade e
de repetição que lhe interessaram nesse mundo pop.
É deste carácter reprodutivo e serial que nasce o seu interesse pela fotografia já em
Londres34.
Mas antes da sua estadia em Londres e do seu interesse pela fotografia, é importante
compreendermos os seus quadros verdes (1972-1975), pois é nesta fase que se desenvolve
um processo, um modo de fazer que o acompanha para sempre.
O primeiro dos seus quadros verdes foi esquematizado numa estrutura simples, como um
quadrado dentro do quadrado – a forma exterior da pintura – com indicação de que o
interior seria verde e, a toda a volta, se desenvolve uma gradação cromática desde o verde
até o amarelo, alternadamente (Sardo, 2007: 49).
Estes quadros verdes assemelham-se a yantras (fig. 7), tal como um yantra a obra Pintura (fig.
100) inicia-se com um quadrado exterior que possui quatro “portões”, um caminho para o
centro da obra. Também na artista Agnes Martim, percorremos esse mesmo camainho,
embora de forma digferente, pois na na maioria das suas obras os pequenos retângulos,
criados pela intersecção das linhas, são não-hierárquicos e não-relacionais, segurando todas
as partes da superfície num equilíbrio perfeito. E também, como Martin argumentou: na
arte, assim como na realidade, a pluralidade de formas similares aniquilam a existência das
formas como entidades. Além disso, os pequenos retângulos contrabalançam o formato
quadrado das pinturas, a superfície coberta de retângulos destrói o poder do quadrado,
traz leveza. É similar ao Sri Yantra, os triângulos criam um equilíbrio que acalma e concentra
a mente, de maneira a que o meditador entre no vazio; eventualmente, após um olhar
prolongado sobre os retângulos de Martin, estes dissolvem-se tal como os triângulos do
Sri Yantra. Mas ao contrário do Sri Yantra, a repetição dos retângulos gera um sentimento
de um campo sem fim, abrindo e expandindo a mente do observador numa preparação
para a experiência do vazio. Este tipo de expansão também acontece na pintura de paisagem
Chinesa e nos jardins Zen, onde é feita uma tentativa de criar uma ilusão de um espaço
infinito. E, ainda, também contrariamente ao Sri Yantra, o espaço anterior às grelhas não
está vazio, é cuidadosamente pintado, dando ao trabalho presença (Levi, 2011). Segundo
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Calhau vai para Londres em 1973 com uma bolsa em gravura da Fundação Calouste Gulbenkian.
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Fig. 100 - Fernando Calhau - Pintura, 1972.
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Brito (2013: 52), Calhau emoldura o quadro, mas, apesar do total apagamento da pincelada
e dos limites rigorosamente definidos, acrescenta uma última camada de tinta que provoca
uma certa indefinição, parecendo sugerir que os vértices do quadro se podem expandir
além da superfície do quadro ou que o quadro, de menores dimensões, avança na direção
do espetador. Criando também um espaço infinito, como Martin. No entanto, ao contrário
de Martin e como o Sri Yantra, a presença física da pincelada é apagada, algo muito
importante para Calhau pois o acabamento industrial interessava-lhe. A pincelada seria algo
que distrairia a mente do observador; outro factor decisivo para a não distração da mente
é a cor, Calhau escolheu a cor e não uma cor primária, devido às suas conotoções sensoriais
de espacialização e à sua imediata definição psicológica. São as mesmas razões que levam
os pintores chineses a elegerem o preto, pois este providencia um espaço intuitivo, criativo
e puro sem interferência das cores.
Relativamente ao processo de concepção destas pinturas: Calhau sonhou com esta pintura
e viu que funcionava; esta é a categoria estética que utilizava operativamente: funciona ou
não (Sardo, 2007: 49). Sarmento (2009) explica:
Era muito intuitivo. Há um lado muito intuitivo. […] Ao fim e ao cabo (disto é que
nenhum artista se pode esquecer), isto são artes visuais, têm a ver com a percepção
visual. As coisas podem estar todas certas mas pode não funcionar. Pronto … e
tem que funcionar. Tem a ver com aquelas coisas que não são explicáveis, nem
racionais. Olha-se e vê-se que funciona. O Calhau era muito ”greenberguiano”
nesse sentido.

Todo o processo era contraditório: a decisão de fazer segundo um projeto que viria a ser
cumprido meticulosamente; e a decisão que pertence ao domínio juízo de gosto. Não há
muitos artistas que assim procedam, porque a palavra gosto desapareceu das discussões
artísticas; e também o procedimento segundo um plano, que para um artista cuja obra
circula em torno da pintura e do desenho, significa uma economia de processos quase
puritana e até redutora para quem esteja de fora. O procedimento era, pois, singular,
Calhau desenhava as obras como projetos, onde grande parte das decisões eram tomadas,
sendo a execução um mero cumprimento de uma tarefa (Sardo, 2007: 49-50).
Ao Calhau interessava muito este processo (onde experimentava e era super
avançado) mas ele sabia perfeitamente o resultado a que queria chegar, que era
sempre o mesmo. O Calhau era o típico artista que pintava sempre o mesmo
quadro (Sarmento, 2009).

Como já foi referido, Calhau esteve em Londres, durante um ano, onde começou por
fotografar a natureza, relva, terra, imagens que viria mais tarde a utilizar em Portugal. O
surgimento deste interesse advém, entre outras coisas, (como o seu carácter reprodutivo)
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Fig. 101 - Fernando Calhau - Mar II, 1976, Super 8mm.

Fig. 102 - Fernando Calhau - Destruição, 1975, Super 8mm
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Fig. 103 - Fernando Calhau - Walk Through, 1976, Super 8mm.

da necessidade de mudar de plano, pois nessa altura considerava que os quadros verdes
eram planos verticais, funcionando como janelas ou ecrãs. Se rebatermos para o horizonte,
teríamos superfícies semelhantes à superfície do mar, da relva, da areia. Superfícies que não
são paisagens, pois Calhau nunca permitia ver nos seus enquadramentos o horizonte. Tem
uma hierarquia atmosférica não uma linha do horizonte (Calhau, 2001: 91-99).
Directamente relacionado com este conjunto de fotografias, produz, em 1976, Mar I, II, III
(fig. 101). Estas peças consistem num confronto entre a projeção de filmes em Super 8 e a
de diapositivos, isto é, segundo Sardo (2007: 58) estas peças particularmente sensíveis e
pictóricas, consistem na apresentação, lado a lado, de uma filmagem de mar e de uma
fotografia de mar; claro que se trata de uma justaposição, de uma confrontação entre a
passagem de tempo, incerta e trémula do flickering do filme Super 8mm e da perenidade do
slide, do seu congelamento temporal. Em Mar I e II, tal como nas fotografias anteriormente
descritas, Calhau não enquadra a linha de horizonte, eliminando assim a possibilidade de a
imagem se constituir paisagem. Em Mar III – Calhau nunca se sentiu satisfeito com esta peça,
refazendo-a em 2001, em vídeo numa escala aproximada do real – o ponto de vista, a partir
do qual a imagem é fixada, suspenso acima da água, torna-se num ponto de vista impossível,
um ponto de vista em mergulho que ganha literalmente aparência. Não existe perspetiva
nem centro, nem composição ou direção, nem distinção entre superfície e profundidade.
Não existe evolução temporal ou espacial, não existe figura. O enquadramento está
saturado de uma infinidade de saturações all over que se “cristalizam” numa imagem. O
único acontecimento é a piquetagem das luzes, o relevo lábil das vagas que encovam e
dissolvem. No enquadramento, delimitado como um templum à superfície do mar, não
existe intervenção ativa da mão, Calhau produz assim, em Mar III, por meio de um
dispositivo fílmico, o tipo de superfície que obtinha com a tinta em spray, um acabamento
industrial que não pode ser obtido de outra maneira com tinta acrílica (Alain-Michaud,
2007: 43-45).
É deste interesse pelo filme que surgem também os trabalhos Destruição (fig. 102) e Walk
Through (fig. 103).
Com um gesto inaugural, o filme Destruição abre um espaço de profundidade, criando dois
planos e interpondo, entre o autor, protagonista na imagem, e o espectador, uma superfície
fictícia que vai sendo metodicamente preenchida a negro. Destruição – designação ambígua
e, no entanto, lapidar – como que abre e afirma um profundo espaço em abismo: trata-se
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Fig. 104 - Fernando Calhau - S/Título #86. De um ponto ao infinito, 1976, fotografia sobre papel fotográfico.

Fig. 105 - Fernando Calhau - S/ título, # 99. Materialização de um quadrado imaginário, 1974. Fotografia a cor e tinta-da-china sobre papel fotográfico.
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da profundidade do negro, simultaneamente material e imaterial, espaço, tempo, que viria
a acompanhar a pesquisa e prática artística de Calhau (Faria, 2007: 9)
Neste filme, Calhau utiliza a filmagem real e inventa uma técnica de quase monocromo, isto
é, trabalha com uma filmagem da superfície segundo um movimento exógeno, trata-se de
conceber o monocromo a partir da filmagem real. De Walk Through a Mar I e II e a Mar III
desenvolve-se como uma revelação progressiva das propriedades monocromáticas do
plano (Alain-Michaud, 2007: 39-40).
Outras duas obras importantes desta época e que demonstram as mesmas preocupações
são S/Título #86 De um ponto ao infinito (fig.104) S/Título #99 Materialização de um quadrado
imaginário (fig. 105).
De um ponto ao infinito consiste num conjunto de oito fotografias a preto e branco, de
sucessivos close ups, que têm por base a imagem centrada nas folhagens de um arbusto. Esta
obra, para além de reforçar a ideia de processo e seriação, tão caras ao pintor, é também
ilustrativa, demonstrativa e conclusiva das suas intenções, quando este reforça, através dela,
que a sucessiva aproximação de uma imagem real de paisagem nada mais é do que um plano
monocromático. A obra de Calhau, que se entrega ao domínio do território sobre a
temática de paisagem, encontra assim, na não-paisagem, o seu verdadeiro campo de ação.
Esta é assumida, trabalhada e evidenciada como ideia de plano estático e monocromático.
Desenvolvida conceptualmente ao longo da sua vida profissional, esta ideia fica teorizada
num dos seus últimos trabalhos, quando escreve em árgon sobre fundo preto “This is not a
Landscape” (Leal, 2012).
Segundo Sardo (2007: 57) esta peça possui, de forma quase exemplificativa, a sua chegada
ao monocromatismo negro e também uma teoria sobre a temporalidade da série e a sua
espacialidade.
Em S/Título #99 (fig.105), Calhau materializou sob a forma de um dispositivo fotográfico,
um enquadramento imaginário, ao traçar um quadrado a tinta-da-china sobre uma superfície
transparente colocada à frente de uma paisagem costeira. Este recorte no tecido sensível
de um fragmento de espaço privado das suas características figurais, foi realizado
intuitivamente em Mar I e II, encontrando a sua consumação formal em Mar III (AlainMichaud, 2007: 44).
Podemos compreender uma mesma matriz estruturante entre a prática do desenho e a
destes trabalhos (em filme e fotografia), onde o meio é usado de forma estritamente
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contigente – cada filme tem a estrita duração de uma bobine35 – Calhau leva ao limite
algumas das questões que se tornariam axiais na sua reflexão: uma permanente indagação
espaço-tempo enquanto dimensão conceptual e material; uma ambiguidade ao nível da
leitura da imagem que nos surge como repetição mas que, na realidade está sempre em
devir e transformação; uma constante mudança de plano entre a imagem em movimento e
a imagem parada; e a constante delimitação do campo da imagem, ensinamento que obteve
na sua formação em gravura (Faria, 2007: 9).
A questão da escala, da temporalidade e da espacialidade é evidente no conjunto Night
Works. Este conjunto é muito diverso: fotografias, pinturas, néons sobre superfícies
monocromáticas revestidas a veludo, tudo envolto num plano conceptual de instalação.
Uma obra marcante pela introdução de um elemento oriundo de uma poética romântica
no seu percurso, aqui simbolizada na noite, tomada como um dispositivo literal (as
fotoragias da floresta são feitas à noite), mas também metafórico, como campo da
invisibilidade e do desconhecido (Sardo, 2007: 59).
A noite submerge a experiência do visível. A negação centrada na visão torna-se
contacto do desconhecido, do impensado, da ausência. O negro é a cor tangível,
deusa e expressão dialética capaz de revelar a falsa oposição entre visível e invisível,
entre presença e ausência (Silva, 2007: 15).

Poder-se-ia também dizer que o interesse de Calhau pelo monocromático, em si mesmo,
é contemporâneo da sua redução de paleta para um tom mais escuro, entre o azul e o
negro, que percorreria um plano de invisibilidade que iria constituir o universo da sua
pintura posterior – o plano de apagamento que se pode verificar anteriormente em
Destruição. Será nesta altura que encontra, no reencontro com a pintura e com o plano
monocromático, a tónica da metáfora da invisibilidade, da cegueira e da convocação gótica
da noite que se cruzam, de uma forma totalmente idossincrática, com a memória da arte
conceptual e com a sensibilidade minimal que constituem a sua forma de fazer (Sardo, 2007:
59).
Nos Night Works (fig. 106) houve uma mudança, para um léxico mais simbólico, foi um
processo relacionado com a memória e com a ligação a textos poéticos. Havia uma
valorização da noite como um espaço mítico e de mistério. Uma relação com o medo, o
medo da noite, o medo do escuro, o medo da floresta, com o medo em si próprio. E com
situações de isolamento. Pois, a noite pressupõe o isolamento, isto é, de facto, a noite
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Tome-se como exemplo a obra Stage, um conjunto de 35 imagens fotográficas a que se somaria uma de um pormenor da arquitectura onde
fosse apresentado.
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facilita a experiência de isolamento. A noite permite também uma maior consciência do
universo, uma vez que se torna evidente todo um conjunto de estrelas e planetas, mas
também, ao mesmo tempo, há uma cápsula monocromática negra, uma cápsula de
isolamento qie lhe interessava muito. É desta maneira que surge a ideia de cápsula espáciotemporal, isto é, tem-se a imagem da noite codificada na floresta mas ao mesmo tempo
aparece o monocromático negro, ou azul-escuro, como uma ferramenta, bem como a
utilização de néons36 (Calhau, 2001: 145-147)
Calhau (2001: 157) reforça ainda que a articulação da noite e do medo é próxima do
pensamento em torno do sublime, tal como ele se veio a espalhar no romantismo desde
Burke e desde Kant. demonstrando assim bastante interesse pelo simbolismo romântico.
Em Night Works, Calhau convoca o sujeito para dentro de um espaço, constituído
pela obra no seu todo, no sentido de o colocar perante uma experência de medo,
de terror, de angústia. Verifica-se, aqui, uma vontade de que o espetador se
relacione com a obra através do corpo, fisicamente. O artista coloca-se perante
este tipo de situações-limite, do perigo, no sentido de experienciar efetiva e
emocionalmente o terror. Parece ser então o “sujeito empírico” de Burke, e não
tanto o “sujeito transcendental” de Kant, que está aqui em causa como intérprete
do sublime. [...] Como o pintor ingl|es do século XIX [Turner], Calhau,
envolvendo-nos na sua “cápsula da noite”, oculta-nos os limites do espaço e do
tempo e desperta a atenção dos sentidos (Brito, 2013: 92).

Durante a década de 80, assistimos a um abrandamento, no entanto, nesta época Calhau
criou uns desenhos que, parecemter sido um pouco menosprezados, mas que talvez tenham
sido o ponto de partida para as “pinturas atmosféricas” (ver fig. 106), pois, pode-se
constatar neles qualidades atmosféricas que fazem lembrar partes, “pedaços” dos céus de
Turner (ver fig. 57) por um lado e por outro as paisagens chinesas do séc. XIII de Yu Chien.
Devido à sua falta de substância e impermanência, dada pela progressão dos tons até à
transparência (esta progressão, como já foi anteriormente referido, espelha o progresso da
meditação avançada: do vazio da substância ao Grande Vazio). O espaço vazio também é
revelador destas semelhanças; deixar uma parte da obra vazia sugere o infinito, segundo o
pintor Ma Yuan (ver fig. 11).
A partir de 1987 regressa a um momento muito produtivo que coincide com o seu
interesse por chapas de ferro devido à sua textura e peso.
Começa por adaptar as chapas ao seu trabalho, acabando por usar a matéria tal
como vinha do estaleiro. A sua intervenção consistia na pintura monocromática
sobre o metal. Mais tarde, inclui palavras escritas com o azul cintilante de lâmpadas
de árgon; azul que reflete a noite e o luar, como indicam as palavras “DARK”

36

Mais corretamente árgon que tem uma luz azul, que lembra a Calhau a luz do luar.
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Fig. 106 - Fernando Calhau - Night Works #67. 1977, técnica mista sobre madeira, tela e veludo

Fig. 107 - Fernando Calhau - S/Título #441, 1980, aguarela sobre papel Fabiano.

Fig. 108 - Fernando Calhau - S/Título #59, 1995, Chapa de ferro sobre Lâmpada de árgon e ferro
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[escuro] e “BLUE” [azul] na obra #59, ou “THIS IS NOT A LANDSCAPE” [isto
não é uma paisagem], em #308.37

A partir de 1987 regressa a um momento muito produtivo que coincide com o seu
interesse por chapas de ferro devido à sua textura e peso.
Começa por adaptar as chapas ao seu trabalho, acabando por usar a matéria tal
como vinha do estaleiro. A sua intervenção consistia na pintura monocromática
sobre o metal. Mais tarde, inclui palavras escritas com o azul cintilante de lâmpadas
de árgon; azul que reflete a noite e o luar, como indicam as palavras “DARK”
[escuro] e “BLUE” [azul] na obra #59 [fig. 107], ou “THIS IS NOT A LANDSCAPE”
[isto não é uma paisagem], em #308.38

O peso era um factor importante, não só do ferro, como também na própria tela muito
pesada pela acumulação de tinta. Há uma relação entre o trabalho de Calhau e a arquitetura,
que aparece pela primeira vez, nitidamente no Night Works, pela escala e organização e
reforça-se no Stage, que parte exatamente de um elemento arquitetónico. Este carácter no
Stage, assume uma característica notável, na medida em que é um trabalho que aponta para
uma escala maciça monumental, mas, no entanto, é pequeno na dimensão. Nos quadros de
ferro, a escala arquitetónica não surge apenas, associada ao peso, à dimensão, mas à opção
construtiva (Cf. Calhau, 2001: 185). Sobre este trabalho, Calhau assume a sua paixão pelos
construtivistas russos, no que diz respeito à sua organização do espaço de relação interna,
de secura.
Para Drathen (2001: 39) sobre os quadros onde se pode ler Timeless/ Endless/ Perfect Blank/
Deadend, se fosse possível extrair uma súmula deles, talvez se chegasse a qualquer coisa
como um vazio. Calhau rejeita o conceito do nada, imagina algo antes como o vazio
preenchido. Conceção muito mais próxima do conceito de vazio oriental do que ocidental.
No início da década de 90, abranda novamente o seu ritmo dedicando-se ao desenho. Entre
1991-93 produz a série Diários. Esta série inclui um coeso conjunto de desenhos de
pequenas dimensões, oscilando entre o preto e o branco, de carácter íntimo e
relativamente rápidos. Podemos imediatamente identificar duas questões recorrentes e
dominantes: a repetição (variação em torno de um restrito lote de elementos); a
explanação/catalogação de todo um conjunto de soluções técnicas, materiais e escolhas em
tempo real, no decurso do fazer, sempre no limite do virtuosismo (Faria, 2007).
Na série Diários os desenhos observam as irregularidades da pele, descobrem
paisagens miniaturas cheias de crateras, apalpam o rasto de cicatrizes. Como se as
sombras tivessem conduzido o lápis (Drathen, 2001: 41).
37

Ver informação da obra S/Título #59, 1995, Chapa de ferro sobre Lâmpada de árgon e ferro de Fernando Calhau na Coleção do CAM,
http://cam.gulbenkian.pt/CAM/pt/Colecao/Autores
38
Ver informação da obra S/Título #59, 1995, Chapa de ferro sobre Lâmpada de árgon e ferro de Fernando Calhau na Coleção do CAM,
http://cam.gulbenkian.pt/CAM/pt/Colecao/Autores
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Segundo Silva (2007: 17) há nestes desenhos uma lógica de enquadramento e de delimitação
que constitui a marca da obra gráfica de Calhau. Uma lógica de intervalos, tensões e
disposições de forma, em cujos movimentos se efetua a “trama singular de tempo e
espaço”, a aura, a qual atrai para si os sinais de ocultação e de distância implicados na
visibilidade das próprias coisas.
A meio da década de 90 regressa à pintura, com as já referidas “pinturas atmosféricas” (ver
fig 109). Estas pinturas começavam como uma cor que era progressivamente escondida até
só restar uma transparência, um véu. A estes planos sobrepunha-se o registo de uma
situação atmosférica, por vezes, descrições rigorosas, mas totalmente inventadas. As
pinturas atmosféricas não mantinham, portanto, nenhuma ligação direta entre o plano
cromático e a legenda de registo atmosférico inscrita, eram associações aleatórias, sem
qualquer necessidade de produzir oposições (Calhau, 2001: 213).
Em diversos lugares da superfície negra surgem estrias brancas, a um olhar menos atento
podíamos pensar que são nuvens e concluir antecipadamente que se trata de um céu
noturno, só depois de uma observação mais demorada, quando o olhar vai ficando mais
parado, torna-se evidente que se introduziram, aqui, deliberadamente manchas claras, que
surgem simultaneamente em vários locais, não podendo tratar-se, por isso, de fontes de
luz natural, como explica Drathen (2001: 36).
Nestas obras, quase figurativas, reencontramos os céus noturnos das fotografias de Night
Works, são pinturas efetuadas sem plano de si mesmas, colocando uma nova questão já
equacionada nos desenhos da série Diários, a da irredutibilidade do seu processo criativo a
um programa, a um plano. Calhau tira, assim, partido da conflitualidade interna entre
projeto e procedimento, por isso, estas pinturas são tão significativas, simultaneamente tão
próximas de tudo o que fez e ao mesmo tempo, tão diversas. Representam a mesma ficção
de uma pintura sem hierarquia, tal como a série Mar de uma paisagem que não é. Não ser
é provavelmente a expressão mais próxima do percurso de Calhau. Tentar ver à noite,
tentar ver no negro, tentar fixar um ecrã onde nenhum ponto nos espera, esconder-se por
detrás de um monocromo, não ver as personagens que passam em frente da coluna em
Stage. Não ver, mas abrir bem os olhos, procurar lá no fundo (Silva, 2001: 30).
Calhau (apud Drathen, 2001: 36) fala de marcações:
O preto é para mim um espaço carregado. É uma atitude, mais do que uma
afirmação pictórica. É uma sensação vital, de estarmos à mercê de um espaço sem
orientação. Tal como o cego usa uma bengala para poder tocar nas suas referências,
nós temos faróis no escuro. Eu introduzo algumas marcações mínimas, mas não
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Fig. 109 - Fernando Calhau - S/Título #392, 2001, tinta acrílica sobre tela

Fig. 110 - Ad Reinhardt, Abstract painting nº 5, 1962, óleo sobre tela.
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podes perceber o vazio sem alguma forma de delimitação. É como no Air de Paris
de Duchamp: ele precisou também de um espaço contentor.

A delimitação dá mais intensidade ao vazio (Drathen, 2001: 36). Estes quadros revelam um
conjunto de características presentes desde a década de 70, o formato quadrado, o negro
monocromático, a serialidade e a oscilação entre a ausência da mão e a presença do gesto
(Faria, 2007: 10).
Estes quadros exigem, também, do observador determinadas qualidades que vão para além
da pura análise estética. Em primeiro lugar, um total retardamento do olhar, um longo
tempo de permanência até que o olho consiga abandonar o ritmo quotidiano; e depois uma
espécie de olhar interior (Drathen, 2001: 36).
Ao contrário dos quadros verdes, estas telas não nos apresentam superfícies homógeneas,
lisas, o acabamento industrial deixa de ser um objetivo. Estas telas aproximam-se,
novamente, a uma estética romântica, onde o negro da noite volta a estar presente,
evovando os medos ancestrais e o desconhecido (Brito, 2013).
Não se pode deixar de referir a aproximação, tanto estética, como a nível de atitude com
a obra de Ad Reinhardt (ver fig 110). Estes quadros necessitam, tal como Reinhardt
descreveu:
“...[a] continuous absorbed attention [that his black paintings require as a] kind of
sanctity, demands purifications . . . rituals, creeds. A Passage from visible to spiritual,
temporal to eternal, creature to creation. A reality that does not belong to our
39
world, holy ground.”

O modo de procedimento de Calhau, o “gesto originário da arte”, assim apelidado por
Maia (2001: 71) é comparável ao de Agnes Martin que utilizava o gesto como meditação,
no sentido de limpar a mente, acreditava que a solidão era um pré-requisito fundamental
para se atingir esse estado. Calhau concebeu a maioria das suas obras à noite, a qual
facilitava a solidão.
O que é que faz um homem, noite dentro, anos a fio, insistir no mesmo gesto? E
começar sempre do branco para chegar até à penúltima mancha de negro total
(pois a última estava-lhe interdita ou tornava-se na primeira tingindo o branco
seguinte)? E sobretudo: o que é que faz um homem limitar-se a um gesto – dir-seia movido por um braço mecânico, lembrando os primeiros traçados de um
qualquer hominídeo)? (Maia, 2001: 71).

O objetivo de Martin era encontrar um veículo abstrato que convergisse o êxtase da pura
perceção. O tema da sua pintura não poderia ser o mundo objetivo: “não a natureza, mas
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In: REED, A. (2014). Ad Reinhardt’s Black Paintings: A Matter of Time. Acedido a 30 de junho de 2016 em
http://www.brooklynrail.org/special/AD_REINHARDT/black-paintings/ad-reinhardts-black-paintings-a-matter-of-time
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a dissolução da natureza”. Na sua pintura a forma vazia que vai até ao céu, é uma grelha de
linhas finas, imperfeitas, horizontais e verticais numa pálida, plana superfície monocromática.
Brito (2013: 78) refere que nestas obras de Calhau, o espaço e o tempo continuam a estar
presentes, e que elas sugerem o espaço vazio infinito. Brito (2013: 81) descreve a sua
experiência ao encontrar estas telas: “os céus nocturnos, que não são efectivamente
paisagens, permitem-nos um primeiro momento de reflexão, de nos encontrarmos
connosco, para num segundo memento tomarmos consciência que estamos perante
pinturas que são superfícies bidimensionais que permitem estudos cromáticos, como se
estivéssemos um pé na noite e outro na galeria”.
A sua obra foi, segundo Sardo (2007: 51-62) marcada pelas seguintes características:
- um eixo de pensamento sobre o processo, a partir de uma formulação contraditória, a da
inevitabilidade da competência da manufatura para a produção do seu apagamento, o que
significa que o apagamento foi talvez o seu campo de pesquisa mais constante e intenso;
- um percurso marcado por duas instâncias repetitivas: uma primeira que podemos chamar
de “repetição interna”, centrada na recursividade de procedimentos; uma segunda assente
sobre a natureza serial do trabalho;
- um processo de relação da situação de representação com a escola do mundo aferida
com a realidade percetiva do espectador, num novelo que se irá encaminhar para o
interesse por categorias estéticas ligadas à dimensão, à finitude, à perecibilidade e à
insuficiência da forma, esta aproximação ao contexto de sublime, irá radicar num interesse
gótico pelo negro e pela noite, pela envolvência espacial e pela ambientalidade.
Aquilo que interessou a Calhau (2001: 237) nos seus últimos anos foi a coerência
conceptual, isto é, que não haja desvios aos princípios com que se tem orientado, ao seu
programa – que as pinturas tenham uma continuidade, que funcionam face a um espectador,
que façam sentido dentro da série, que não estejam a mais, que reafirmem o que lhes está
para trás: COERÊNCIA, LUCIDEZ E HONESTIDADE.
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3. Prática Artística
A prática artística desenvolvida durante o doutoramento pode-se dividir em três fases: a
primeira intitula-se esboços, por constituir-se de desenhos de pequeno formato que
serviram como uma primeira abordagem ao tema. A segunda – a fase intermédia – surge
como uma necessidade de voltar à origem, à minha formação inicial – artes digitais. A
terceira é o culminar da minha investigação. Também esta fase se apresenta subdividida, a
primeira parte resulta de uma investigação plástica do material escolhido para abordar o
tema e a segunda o produto ou resultado da minha interpretação do tema.
3.1. Fase I – esboços
A primeira fase contém onze séries perfazendo um total de quarenta e sete esboços. Todos
têm o mesmo suporte – papel aguarela 200gr – e quase todos o mesmo tamanho –
150x150mm. Esta fase foi elaborada durante um mês e meio (Junho e Julho de 2014). Nesse
momento assumi um compromisso no qual todos os dias reservava duas a três horas por
dia para desenhar. Durante este tempo ia para o meu atelier e não poderia abraçar nenhuma
outra tarefa – o telemóvel estava sem som, o computador desligado, apenas permiti uma
exceção, a música, mas mesmo assim foram raros os dias que liguei a aparelhagem. Nem
poderia ir-me embora antes de se passarem duas horas. Os primeiros três dias foram mais
complicados, nenhum esboço desses dias iniciais constitui as onze séries. Mas com o tempo
percebi que se acalmasse a mente com alguns exercícios respiratórios o trabalho fluía de
forma tranquila. Mas mais do que acalmar a mente, era necessário limpá-la, enquanto estava
no atelier, não podia pensar no trabalho, na tese, em relações, nada, apenas no tema
investigado e mesmo assim, tinha que ser de forma leve. Nunca me encontrei num estado
meditativo, mas também não posso dizer que estava totalmente alerta do mundo. Penso
que me encontrava no limite, um estado semi, semi-meditativo, semi-alerta.
Algumas rotinas, preparatórias instalavam-se aos poucos: primeiro preparar os materiais,
de forma, que, mais tarde, não interrompesse o processo criativo. Era imperativo que não
faltasse nada no meu atelier, não poderia levantar-me e sair para ir buscar algum material,
pois não poderia despertar desse estado semi.
Depois durante essas rotinas iniciais comecei por limitar os materiais, por exemplo, deixar
apenas um acrílico branco, grafite e tinta da china dourada (as aguarelas estavam sempre
presentes), podemos observar esta escolha na série 9 (fig. 147 à 151).
Como já referi, o tema estava sempre presente, e em alguns trabalhos é notória a influência
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Fig. 111 - S11#6 (pormenor), grafite, acrílico,
tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 112 - Rothko - Green and Tangerine on Red,
óleo sobre tela, 2,37 m x 1,76 m, 1956.

Fig. 115 - S4#2 (pormenor), grafite, acrílico, tinta da china sobre
papel aguarela, 2014.

Fig. 114 - Cho Hûi-ryong, Old Weathered Plum Tree with Spring Blossoms, in the
Manner of the Chinese Painter Wu Zhen, rolo de papel, meados do séc. XIX.
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de alguns artistas, artistas sobre os quais tinha acabado de investigar (pois a investigação
teórica, apesar de ter sido iniciada antes, acompanhou a prática).
Na figura 111 os retângulos de cor são uma óbvia a influência de Rothko (fig. 112), A cor
dourada presente em muitas obras desta série deve-se às suas características
transcendentais referidas por Klein. Já os pequenos quadrados são uma influência direta da
pintura oriental, mais especificamente dos selos que eram a assinatura do autor (ver fig.
113 e 114).
As formas geométricas como o quadrado, o círculo e a linha estão muito presentes, a paleta
de cores é reduzida a uma ou duas cores por série, sempre com o branco preto e/ou cinza
presentes. A única série que contraria esta paleta de cores é última – série 11 – nesta série,
o elemento que une a série são os retângulos de cor.
Da 1ª fase as séries 9 e 11 são as mais relevantes para a minha evolução artística.
Curiosamente, esta escolha é também apoiada pela primeira exposição pois foram as séries
que obtiveram melhor feedback.
Na série 9 a paleta de cores é reduzida – preto, branco e dourado – podemos também
perceber fortes influências chinesas.
Na série 11, pelo contrário, tem uma ampla paleta de cores e é bastante influenciada pelos
pintores do pós-guerra americano, dos campos de cor.
É perceptivel que nesta fase procuro uma linguagem visual própria e estes dois caminhos,
apesar de parecerem opostos são a base da 3ª fase, pois na última fase também
encontramos duas linguagens muito distintas, uma no primeiro plano e outra no segundo.
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Fig. 115 – S1#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 116- S1#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 117 - S1#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 118 - S1#4, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 121 - S1#5, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 120 - S2#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 121 - S2#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 122 - S2#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 125 - S2#4, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 124 - S2#5, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 125 - S2#6, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 126 - S3#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 129 - S3#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 128 - S3#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 129 - S3#4, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 9,5 x 18cm, 2014.
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Fig. 132 - S4#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 131 - S4#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 132 - S4#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 133 - S5#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 134 - S5#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 135 - S5#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 19,5 x 29cm, 2014.
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Fig. 136 - S5#4, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 137 - S5#5, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 138 - S6#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 139 - S6#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 140 - S7#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 141 - S7#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 142 - S7#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 143 - S7#4, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 144 - S8#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 145 - S8#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 146 - S8#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 147 - S9#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 150 - S9#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 149 - S9#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 150 - S9#4, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 151 - S9#5, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 154 - S10#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 153 - S10#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 154 - S10#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 155 - S10#4, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 156 - S11#1, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 157 - S11#2, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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Fig. 158 - S11#3, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 159 - S11#4, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

290

Fig. 160 - S11#5, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.

Fig. 161 - S11#6, grafite, acrílico, tinta da china sobre papel aguarela, 2014.
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3.2. FASE II – Arte digital
Esta fase carateriza-se por ser uma fase mais despreocupada, no que diz respeito ao
processo, e menos experimental. Não foram impostas restrições, penso que demorei dois
meses a concebê-la, também em 2014.
Durante esta fase a investigação teórica incidia sobre a obra de artistas como a Agnes
Martin e Fernando Calhau no início e mais tarde Turrell e Irwin. A análise desses artistas,
na época, muda radicalmente a maneira como abordo o tema. Isso é algo que não controlo,
nem me apercebo. Só mais tarde, quando a terminei e estava a elaborar um catálogo é que
me apercebi das diferenças, quase parecendo que as obras não foram feitas pela mesma
pessoa, ou que abordam assuntos diferentes.
A primeira série desta fase é inspirada, totalmente, nos quadros verde de Fernando Calhau;
a segunda, terceira, quarta e sexta em Martin, mais especificamente na linha como elemento
concentrante, meditador; a quarta e quinta na luz Turrel e Irwin, e também nas paisagens
do mar de Fernando Calhau; a última série desta fase apresenta um somatório das
anteriores: a linha, a luz e uma paisagem glaciar. Nesta fase da investigação já tinha
investigado o conceito sublime e compreendido a importância da natureza na experiência
sublime, as paisagens glaciares foram muito exploradas no período vitoriano, esta última
série ecoa essa etapa da investigação.
Em várias destas séries as linhas verticais pretendem criar uma ilusão de paisagem, como
se um mar invertido se tratasse, mas tal como F. Calhau fazia, sem linha de horizonte; a
libertação do plano térreo, uma paisagem impossível, só existente na consciência.
Funcionam também como uma cortina, algo que temos que transpor para chegar a outro
lugar, a um outro estágio de consciência.
Também podemos perceber que existem várias aberturas, janelas ou rasgões difusos que
se apresentam mais uma vez como passagens a tranpor.

292

Fig. 162 - S1#1, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.

Fig. 163 - S1#2, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.

Fig. 164 - S1#3, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.
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Fig. 165 - S2#1, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.

Fig. 167 - S2#3, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.
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Fig. 166 - S2#2, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.

Fig. 168 - S3#1, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100 x 70cm, 2014.
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Fig. 171 - S4#1, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.

Fig. 171 - S4#3, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.
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Fig. 170 - S4#2, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.

Fig. 174 - S5#1, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.

Fig. 173 - S5#2, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.

Fig. 174 - S5#3, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 100
x 70cm, 2014.
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Fig. 175 - S6#1, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97 x 97cm, 2014.
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Fig. 176 - S6#2, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97 x 97cm, 2014.
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Fig. 179 - S6#3, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97 x
97cm, 2014.

Fig. 178 - S6#4, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97 x
97cm, 2014.

Fig. 179 - S6#5, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97 x
97cm, 2014.

Fig. 180 - S6#6, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97 x
97cm, 2014.
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Fig. 181 - S7#1, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97
x 97cm, 2014.

Fig. 182 - S7#2, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97
x 97cm, 2014.

Fig. 183 - S7#3, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97
x 97cm, 2014.
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Fig. 184 - S8#1, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97
x 97cm, 2014.

Fig. 186 - S8#3, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97
x 97cm, 2014.
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Fig. 185 - S8#2, impressão digital sobre papel Teso Fedrigoni 550gr, 97
x 97cm, 2014.

3.3. FASE III – Resinas
Não pretendia que esta fase fosse contaminada por aquilo que estava a investigar, para tal
fiz uma interrupção na investigação teórica. Desta forma, enquanto trabalhava nestas obras,
não podia continuar a investigação teórica, nem dedicar-me a outras tarefas. Apesar de não
ser tão rígida como na primeira fase, houve certas imposições que se mantiveram: não
podia haver interrupções, o material tinha que estar pronto antes de iniciar, mas não tinha
um tempo de execução.
Na primeira parte desta fase, dediquei-me a explorar o material, as suas potencialidades e
as suas restrições. O material utilizado – a resina – era completamente novo, nunca tinha
trabalhado com ele nem nunca tinha visto ninguém fazê-lo. Este material foi escolhido pela
sua transparência, eu queria algo que me permitisse fazer diversas sobreposições, de forma
que a obra fosse um percurso com diversos estágios de introspeção. São vários os
experimentos realizados, alguns podem ser vistos nas figuras 187 a 190.
O formato eleito foi o círculo, uma influência oriental do enso, no entanto, este formato é
alterado para o quadrado na segunda parte desta fase. Esta decisão foi de nível técnico,
devido à necessidado do uso de uma moldura que permitisse dois planos ou mais.
Na segunda parte desta fase temos o produto final desta investigação. Nestes trabalhos,
temos no primeiro plano, formas orgânicas que pretendem captar a curiosidade do
observador, incitando ao toque, o observador quer tocá-las, sentir o seu relevo. Pretendese que essa curiosidade prenda o observador a obra, obrigando a prestar uma maior
atenção, a depositar mais tempo na leitura da mesma.
Este objectivo de captar a atenção justifica a pequena escala, sendo que, esta escala obriga
o observador a aproximar-se, permitindo que cresca uma intimidade entre este e a obra.
Entre o primeiro plano e o segundo existe um espaço, vazio, que é um compasso, uma
espera, um distanciamento para preparar a mente. Por fim, o último plano, geométrico,
abstrato, sem referentes figurativos, pretende atuar com um yantra, um facilitador
meditativo.
Esta obras também se apoiam no processo e nas matérias para convergir a união dos
opostos e o paradoxo de apresentar o vazio; através da compreensão do vazio, toma-se
consciência de que os opostos existem simultaneamente. A luz é interdependente da
escuridão, a cor está inextrinsicamente ligada à transparência, o movimento está vinculado
à imobilidade, e o senso do ser como um indíviduo está relacionado com a conexão de
todas as vidas. Dependo do uso de materiais para demonstrar o imaterial e as escolhas
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apresentadas refletem as minhas intenções relativas à transparência, abertura,
espiritualidade, paradoxo e a revelação do encoberto.
Existe alguma aleatoriedade no processo, a resina não é um material que me permita ter
um controlo total, o que nesta situação era positivo, pois para conseguir manter a mente
limpa, para me manter no limbo, não poderia tomar decisões muito conscientes, este não
controlo total, permitiu-me desta forma, continuar no estado “semi-alerta”.
No último plano essa aleatoriedade é anulada, mas também o processo de conceber estas
imagens, é um processo que não facilita esse estado “semi-alerta”, pois trabalhar através
do computador é muito mais impessoal e objetivo. Este último plano, não é na realidade
apenas um plano, mas sim diversos, todas imagens desta fase que estão nesse plano – as
impressões – apresentam-se construídas através de diversas camadas, que correspondem
a diversos planos de passagem. A progressão de planos corresponde à progressão na
meditação.
Relativamente ao uso da cor, cada série deve ser vista individualmente, não deve existir
uma mistura de cores, pois segundo os pintores chineses o excesso de cor enfastia a mente
e excita os sentidos. Da mesma forma que Klein explica a sua passagem para o uso de
monocromos azuis, pondo de parte a restantes cores.
Considero, agora, depois de ver algumas destas obras expostas e a reação de alguns
observadores, que o uso da pequena escala foi um erro, pois as obras maiores permitem
uma maior concentração do observador, apenas posso imaginar, mas creio que uma obra
com dois metros de lado teria um efeito hipnoptizador. Uma proposta para continuar a
investigar.
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Fig. 187 - Tríptico Meare*, resina, acrílico, papel tissue, folha dourada, grafite e
pigmentos, 16cm, 2015.
*ir, através, passar, viagem, permeabilidade
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Fig. 190 - Ob#1, resina, acrílico, papel tissue, folha dourada, grafite e pigmentos,
11cm, 2015.

Fig. 189 - Ob#2, resina, acrílico, papel tissue, folha dourada, grafite e
pigmentos, 11cm, 2015.

Fig. 188 - Ob#3, resina, acrílico, papel tissue, folha dourada, grafite e
pigmentos, 11cm, 2015.
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Fig. 193 - S1#1, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 192 - S1#2, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.
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Fig. 193 - S1#3, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 194 - Prius40 #1, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

40

Antes, previamente.
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Fig. 195 - Prius #2, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 196 - Prius #3, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.
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Fig. 197 - Prius #4, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 198 - Caelestis41 #1, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

41

Celestial, divino.
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Fig. 199 - Caelestis #2, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 200 - Caelestis #3, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

311

Fig. 201 - Caelestis #4, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 200 - Caelestis #5, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.
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Fig. 205 - Veritas et Virtus42 #1, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 204 - Veritas et Virtus #2, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

41

Verdade e virtude.
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Fig. 205 - Veritas et Virtus #3, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 206 - S2#1, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.
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Fig. 207 - S2#2, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 208 - S2#3, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.
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Fig. 209 - S2#4, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.

Fig. 210 - S2#5, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 23 x 23cm, 2015.
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Fig. 211 - Initium42, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 50 x 50cm, 2015.

42

Início.
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Fig. 212 - Nubilosus43, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 50 x 50cm, 2015.

43
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Nebuloso.

Fig. 213 - Elevare44 #1, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 50 x 50cm, 2015.

44

Erguer, tornar leve, fazer subir, desperto exaltar.

319

Fig. 214 - Elevare #2, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 50 x 50cm, 2015.
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Fig. 215 - Elevare #3, impressão digital, resina, acrílico, e pigmentos, 50 x 50cm, 2015.

321

322

CONCLUSÃO
Esta tese documenta a minha investigação sobre dois conceitos ambíguos: vazio e sublime.
No primeiro capítulo analisa-se a forma como o vazio é interpretado, primeiro no oriente
e de seguida no ocidente, pois a criatividade que o vazio inspirou revelou-se em diferentes
modos de expressão e em diferentes contextos culturais.
Do oriente podemos retirar que o vazio é um conceito muito complexo e com diversos
significados, no entanto, compreende-se que apesar dessa diversidade é visto como algo de
grande importância, como um objetivo a atingir, ou como uma energia vital, relacionado
com a purificação da mente.
De seguida, estudaram-se vários movimentos de arte moderna de forma a examinar-se a
implicação do vazio na arte ocidental. Através da abstração, a ideia de vazio foi considerada
como uma motivação para a construção de novas formas de arte. Por exemplo, a linguagem
visual da geometria abstrata que o conceito vazio suprematista trouxe na década 20,
enfatizou a importância da intuição na criação de obras de arte e também na autonomia da
obra de arte, o que foi adaptado e reinterpretado, mais tarde, pelos aritistas do pós-guerra
das décadas 50 e 60.
Esta ênfase nos conceitos abstratos continua a ser tida como importante em algumas
práticas artísticas contemporâneas.
O segundo capítulo dedica-se à compreensão do sublime, da experiência sublime. Foram
estudados diversos autores neste capítulo de forma a poder-se adquirir uma compreensão
abrangente do conceito e a sua evolução. No entanto, de todos os autores que foram
analisados o que mais contribuiu mais para a minha prática artística foi Lyotard, pois Lyotard
viu na arte moderna, mais especificamente, no expressionismo abstrato uma nova linguagem
sublime. Este encontra no expressionismo abstracto a capacidade sublime de apresentar o
inapresentável. Lyotard vê o sublime como um evento limitado num momento de
apreensão e medo enquanto o observador é confrontado com uma questão vital: O que é?
Está a acontecer agora? Como sei se vai acontecer? A teoria do sublime de Lyotard,
sintetiza de Longino a Kant, passando por Burke, a experiência global do evento. É o que
se pretende na Fase III, Parte 2 da prática artística apresentada.
O sublime de Longino é convocado assim que a mente do observador, desesperadamente,
procura a linguagem apropriada para a comunicar a experiência. Aspectos do sublime de
Burke são também convocados na incerteza perante a presença do espaço vazio.
Finalmente os aspetos matemáticos e dinâmicos do sublime de Kant são também solicitados
323

pois requerem-se as mais altas funções da mente para compreender o que está a ser
apresentado.
Ao experienciarmos, por exemplo, uma obra de Friedrich, ou de Turner, ou mesmo de
Rothko, pode ser simultaneamente atrativo ou ameaçador. Isso apenas dependerá do
estado de espírito do observador. Um pode ser atraído pela quietude ou eterna calma, que
acontece quando se rende a algo maior que o ser ou, por outro lado, pode reagir com
terror e medo quando confrontado pela possibilidade de vastidão do tempo e do infinito
que ameaça consumir e aniquilar o ser.
Após esta análise do sublime foram documentadas obras que combinam a incorporação do
vazio e convergiam uma experiência sublime. Estas obras possuem diversas influências
orientais assim como influências de conceitos absolutos e/ou sagrados de outras religiões
e cultos como o judaísmo e o rosicrucianismo.
As obras escolhidas revelam alguns pontos em comum de nível técnico: a linguagem
abstrata, uma paleta de cores reduzida e grandes formatos; e preocupações conceptuais
comuns também: a convergência de uma experiência transcendente ou sublime.
No terceiro capítulo apresenta-se a interpretação plástica do tema. São notórias as diversas
influências, mas deve-se destacar a influência oriental, tanto no método de trabalho quanto
a nível conceptual.
A Fase III, Parte 2, pretende transmitir o pacífico e também um senso de transcendência
pessoal. As obras dão a oportunidade de transcender a consciência da realidade do dia-adia e oferencem, ainda que brevemente, uma distração para contemplar algo além da
experiência humana imediata. Como Levy diz, a lacuna entre pensamentos.
Esta lacuna entre pensamentos pode ser alcançada através da meditação, mas, também
creio que possa ser igualmente alcançada através da contemplação, dependerá do estado
de espírito e tempo que o observador queira dispensar.
É devido à contemplação que escolho transmitir o pacífico e não o terrorífico – muitas
vezes usado para convergir a experiência sublime – pois penso que a contemplação permite
alcançar um estado meditativo apenas se a nossa mente estiver calma.
A criação deste trabalho permitiu-me alcançar um estado de contemplação ativa de forma
que a criação artística tenha ocorrido mais tranquilamente, permitindo-me começar a
compreender o que significa a lacuna entre pensamentos, esta não é um silêncio, nem uma
ausência, mas um momento de claridade, de beatitude.
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Finalmente, a importância desta tese é providenciar uma investigação sobre aspectos
específicos da arte oriental e ocidental, combinando conceitos religiosos e filosóficos para
demonstrar o valor estético do vazio e a sua ligação com a experiência sublime.
Mesmo que o encontro com o vazio permaneça como uma experiência estética que não
possa ser transportada para fora de um museu, de uma galeria ou templo, concordo com
os argumentos de Levy que refere que um diferente nível de experiência estético acontece
quando temos contacto com as obras aqui apresentadas em comparação com outras, por
exemplo, numa obra como de Martin ou Rothko, onde não há muito para ver, o observador
tem que acalmar a mente e suas emoções para apreender a obra. Este processo de
revelação gradual é similar à meditação. A obra de arte torna-se numa suspensão mental.
Esta investigação contribuiu, também, para melhorar a metodologia na minha prática
artística, compreendo agora, que é necessário encontrar-me num estado de grande
tranquilidade mental, antes de iniciar o processo de criação.
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Anexo I
The Creation Hymn of Rig Veda
There was neither non-existence nor existence then.
There was neither the realm of space nor the sky which is beyond.
What stirred?
Where?
In whose protection?
Was there water, bottlemlessly deep?
There was neither death nor immortality then.
There was no distinguishing sign of night nor of day.
That One breathed, windless, by its own impulse.
Other than that there was nothing beyond.
Darkness was hidden by darkness in the beginning,
with no distinguishing sign, all this was water.
The life force that was covered with emptiness,
that One arose through the power of heat.
Desire came upon that One in the beginning,
that was the first seed of mind.
Poets seeking in their heart with wisdom
found the bond of existence and non-existence.
Their cord was extended across.
Was there below?
Was there above?
There were seed-placers, there were powers.
There was impulse beneath, there was giving forth above.
Who really knows?
Who will here proclaim it?
Whence was it produced?
Whence is this creation?
The gods came afterwards, with the creation of this universe.
Who then knows whence it has arisen?
Whence this creation has arisen
- perhaps it formed itself, or perhaps it did not the One who looks down on it,
in the highest heaven, only He knows
or perhaps He does not know.
Translation by Wendy Doniger O'Flaherty, acedido a 15 de março de 2014 em
http://www.shraddhananda.com/The_Poetry_of_Creation_Rig_Veda_Book_10_Hymn_1
29.html
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