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UMA FORÇA QUE ATRAVESSA A SOMBRA

Na primavera de 1969, época de todas as revoluções, Harald Szeemann 
inaugurava na Kunsthalle de Berna, na Suíça, uma exposição comissariada 
por si, que veio a tornar-se um marco da história da arte contemporânea: 
“When Attitudes Become Form – Live in Your Head” [Quando Atitudes Se 
Tornam Forma – Viva Na Sua Cabeça]. A mostra incluía o subtítulo “Works-
-concepts-processes-situations-information” [Trabalhos-conceitos-pro-
cessos-situações-informação]. Escusado será dizer que depois desta 
colectiva, na qual se reuniram uma série de novas práticas artísticas com 
origem em ambos os lados do Atlântico, nada ficou na mesma: a expan-
são da arte para outros campos do saber tornou-se inevitável, surgindo 
assim múltiplas declinações desse derrubar de plintos e cavaletes que, à 
época, eram sinónimos de escultura e de pintura: da arte povera à “earth 
art”, passando pelo happening e pós-minimalismo, também designado por 
“anti-forma”, tudo contribuiu para essa vasta operação estética a partir da 
qual se definiram as segundas vanguardas dos últimos 150 anos.

Passaram 50 anos, meio século, e ainda hoje se fazem sentir os efeitos 
desse cisma na arte do ocidente, cujo primeiro dos protagonistas foi 
Marcel Duchamp, no início do século XX. O entendimento do espaço 
expositivo como um lugar que, de alguma forma, prolonga a rua, serviu 
igualmente para expandir o acesso e a participação de um público mais 
vasto a este território muitas vezes reservado à elite económica. Trata-
va-se dessa tentativa de democratizar a cultura, um propósito tão cheio 
de boas intenções, como de correspondentes fracassos, nomeadamen-
te ao nível institucional, não sendo por acaso que a palavra mausoléu 
tem vindo a ser associada à de museu, uma estrutura sujeita não só à 
pressão do mercado, mas também a políticas do gosto cada vez mais 
populistas. No seu ensaio “Anti-forma”, publicado na revista “Artforum”, 
em Abril de 1968, o artista norte-americano Robert Morris descrevia 
este termo como a “tentativa de contrariar o nosso próprio gosto”. E 
acrescentava: “Recentemente, começaram a aparecer outros materiais 
que não aqueles industriais rígidos. (…) Uma investigação directa das 
propriedades desses materiais encontra-se em progresso. Isto envolve 
a reconsideração do uso de ferramentas em relação ao material. Em 
alguns casos essas investigações deslocam-se do fazer coisas para o 
fazer do próprio material. Por vezes é feita a manipulação directa de um 
dado material sem o uso de uma ferramenta. Nesses casos, considera-
ções de gravidade tornam-se tão relevantes como aquelas de espaço.”

O escultor norte-americano concluía assim o seu texto: “O foco na ma-
téria e na gravidade enquanto meios resulta em formas que não foram 
projetadas antecipadamente. Considerações de ordenação são neces-
sariamente casuais e imprecisas e sem ênfase. Empilhamento aleatório, 
empilhamento livre, suspenso, dá forma efémera ao material. O acaso 
é aceite e a indeterminação está implícita, pois a substituição resultará 
numa outra configuração. O desprendimento com formas duradouras 
preconcebidas e com as ordens para as coisas é uma afirmação po-
sitiva. Faz parte da recusa do trabalho continuar a esteticizar a forma 
tratando-a como um fim prescrito.”

O trabalho de João Pedro Trindade aqui apresentado surge deste pano 
de fundo. A sua tradição, se é que pode ser apontada apenas uma, pro-
vém do pós-minimalismo norte-americano e do seu desejo em libertar 



a forma libertando-se da própria forma. Para isso acontecer, o artista dá 
especial atenção quer ao material com o qual constrói as suas obras - 
sendo a folha de alumínio, por agora, o preferido -, quer às camadas que 
se vão acumulando num determinado objecto através da passagem do 
tempo, quer ainda às marcas, às impressões, achadas no real ou provo-
cadas pelo seu processo de trabalho. 

O resultado são várias séries de peças cujo denominador comum é terem 
surgido entre a vida no ateliê, onde João Pedro Trindade efectua a gran-
de maioria das suas experiências, e uma observação fenomenológica 
do quotidiano, destacando-se neste particular essas manifestações da 
passagem do tempo sobre os objectos, sejam eles um saco de plástico, 
um detalhe de uma arquitectura ou um tijolo. O artista procura sublinhar 
essa dimensão temporal utilizando várias técnicas, como a frotagem, a 
pressão manual, a sobreposição de folhas de alumínio, o esmagamento: 
as formas ou são reveladas a partir do vazio que deixaram ou através 
do aparecimento de uma cor, de uma estrutura, de um inesperado de-
talhe, como a passagem da luz pela folha de alumínio. A investigação 
com a qual somos confrontados está assim sujeita às vicissitudes de 
um espaço onde algumas destas cambiantes se perdem, ganhando-se 
contudo a visão de conjunto, um ponto de vista no âmbito do qual os 
trabalhos se espelham uns nos outros, iluminando-se mutuamente.

“e… e… e…” reforça esse princípio dos artistas pós-minimalistas, sobre-
tudo os praticantes da anti-forma, segundo o qual essa mesma forma 
devia derivar das qualidades inerentes do material utilizado em cada 
obra.  Assim, a folha de alumínio assume o protagonismo, pois permite 
ao artista fixar, moldar, extrair uma leveza que está apenas contida em 
potência nesses fragmentos de real do qual emergem os trabalhos. Eles 
recordam um verso de Wallace Stevens: “It may be a shade that travers-
es a dust, a force that traverses a shade.” [Pode ser uma sombra que 
atravessa uma poeira, uma força que atravessa uma sombra].

O estado natural destas obras é a sua incompletude. Parecem estar por 
acabar, contudo, elas são também definitivas quando confrontadas com o 
nosso olhar de espectadores. Era Gilles Deleuze que definia o estilo como um 
“gaguejar” da língua: “e… e… e…”. Há uma gaguez que une os trabalhos, uma 
espécie de hesitação definitiva sem a qual a sombra não seria atravessada 
por essa força descrita no verso de Stevens. Tal como no rizoma, outro dos 
termos do vocabulário deleuziano, não existe aqui nem um centro, nem uma 
transcendência: tal como a erva que “cresce entre, e no meio das outras coi-
sas”, o convite é para descobrir esses instantes  nos quais o artista nos faz 
descobrir a vida frágil dos objectos, que se pode manifestar nas marcas de 
um pneu, na rugosidade de um saco calcado na rua, na textura de uma telha. 

Desperdícios de alumínio, limalha de ferro, serrim de madeira tornam-se 
desta forma os avatares de plásticos, borrachas, pedras e tantos outros 
materiais que João Pedro Trindade molda. Nas suas construções é, 
contudo, aquilo que não está lá, o vazio deixado pela modelação, que 
sobressai, pois o artista está a querer dizer-nos acerca de uma ausên-
cia, de uma perda, inerente à transmutação do real em arte. Estamos no 
domínio das impressões, nesta exposição. A vida permanece nas nos-
sas cabeças. E as atitudes continuam a tomar formas.

Óscar Faria
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