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As interpretações sobre a obra de arte limitam-na pela busca de conteúdos abusivos. Na obra de arte,
o estético e o ético não se podem separar, coincidem no comportamento Jo fruidor e estruturam-lhe o
conteúdo da percepção na necessária transferência sobre o envolvente. A obra de arte é o ser do estar.
Quem a é, é ela. E não lhe procuremos outros significados.
Corpo texto, apenas.
"Uma nuvem, uma árvore, uma flor, um punhado de terra situam-se no mesmo plano estético em que nos movemos,
são parte integrante do nosso mundo, são um manancial de sensações vindas de todos os tempos, através duma
memória que tem a idade do homem. Não a pedra pelo seu lado externo, pela conversão dos seus valores formais,
mas pelas qualidades do seu íntimo, pelo cosmos que está nela e o qual nos é dado possuir na simplicidade em que
a coisa vive". Alberto Carneiro. 1970. Hoje e ainda mutação, permanência do vivido a cada momento, dado do facto
que é para quem o seja na própria posse.
Eu, tu, todos nós, a arte e a vida. Caminhar no corpo todo e possuí-lo no gesto único de o transformar. O corpo pela
mente. Ele mesmo presença e ausência de si. Eu ele, tu ele, todos nós ele. A alegria e a eternidade da dúvida. Coisas
pequeninas que nos chegam ancestralmente e se transformam para o futuro, pela razão de sermos 'o presente único
e divisível por todos.
VIDARTE, s. Vida que somos pela arte que damos. As mãos agarram um pedacinho de terra e de repente vogamos
por entre as nuvens. A boca, o nariz, a pele, os ouvidos, os olhos e a imensidão de tudo. As ideias, conceitos de que
nos alimentamos.
Habitar o corpo meu em cada corpo outro, morar nele e recriá-lo no mais íntimo viver, deixando disso o testemunho
indelével que cada qual retoma como própria identificação, como necessidade de a ser e de se dar e receber esteticamente, dramático ou épico, pelo fingimento de o não ser.
Deixar que a obra se distancie, que tudo lhe seja indiferente e recriá-la pela ausência e na presença de cada qual
e de todos. Ficar assim quieto. Ser cada coisa ainda inventaqa e ter a capacidade para esquecer aquilo que nela se
vai criando. A obra mostra-se e suscita o desejo da morte ·do próprio corpo, vida já do outro lado do espelho, à sua
imagem e semelhança.
Perante a afectividade, à qual a obra filha minha me procura obrigar, recuso em servir-lhe de pai e mãe, em ser uno
na trindade que ela pretende de mim. O autor deve morrer às mãos da sua vítima incestuosamente ou desprezar
então o seu espectador. Renovemos o comportamento estético pela revolução ética da coisa artística e retiremos as
palavras a quem pretenda a neutralidade para os nossos actos.
A cada momento reinvento a minha identidade e nela me afeiçoo e chego a acreditar até que ela é minha e única.
Afinal saí já pelo meu corpo. Corpo e mente. Unidade de corpo. Ela nele e ele por ela. Desenvolvimento para o
cosmos. Sabedoria e conhecimento. Pela sabedoria, o corpo é consciência de tudo na mutação de cada coisa. Pelo
conhecimento, ele age sobre o vertical e reafirma a acção sobre o horizontal. O vertical leva a conhecer as coisas
como elas são, no entendimento· e no sentido mais profundo da sua realização. O horizontal leva a conhecer tudo
acerca de alguma coisa.
Pela meditação o corpo é. Por ela, ele não elabora, penetra, desvenda para além da consciência do que nele se
perceba. Por ela, ele vive a sabedoria e o conhecimento, nas três fases de revelação da obra. Apropriação, nominação
e posse. Os três momentos da unidade. Apropriação, reflexo supremo de identificação pelo possuído. Nominação,
entrega pelo entendimento da essência da coisa apropriada. Posse, descoberta do ser do artista pelo ser da obra e
revelação da obra como ser.
.
A partir de agora o artista não se pode confundir mais ele mesmo com a sua obra. Nela se edifica cada nova coisa
e a ausência dele, sempre reinventada para cada qual. Dádiva estética permanente onde cada um e todos se poderão
reencontrar no corpo outro.
Eu sei, as palavras tecem ainda outros significados, mas, quando digo corpo, quero -significar o cosmos. Tudo e
apenas.
Seixo rolado nas pulsões do tempo e dado à natureza pelo prazer do fogo. Corpo deitado em chão de areia e marca de
caminhos sobre o oriente.
(Este texto foi recolhido de notas para um diário escritas entre abril de 1974 e maio de 1981).
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