PORTUGAL 70-80
TRANS/FORMAÇOES
duas citações
e três notas
escalonadas no tempo
Tbe artlst Is always exposed to the danger of falling to make a work
of art. The artlst may not achl~ve hls goal; he may fali by bis own stan·
dards. ms peers may see bim as a loser. Art Is an open game, and the
welgbt of fallure hard to bear because lt Is the lmage of bis own self
that Is tbreatened and eventually destroyed.

NICOLAS CALAS
Art in the Age of Risk

Dans ce jeu, U faut !tJouter que se manifeste le goíit du risque.
Un systême artlstlque qui pnlsuppose un beau idéal, ne falt courlr
qu'un risque mesure. On rlsqne de manquer relatlvement le but
preiiCrlt; on sera un bon ou un mauvais peintre. Mais une forme d'art
qui rompt avec l'ldée d'une représentation par reproduction lqui rompt
avec la métapbyslque du beau), pour lui substltuer l'ldée d'une dynamique du "brusque désir de peindre", cette forme d'art IDatltue une
pratique nleUement dangerense. Comment savolr l l'avance quelque
cbose de ce déslr de pelndre et oà U risque de nous mener, puisqu'on
ne pelnt que pour en COilllaJfre quelque cboseT Et slle conrs des cboses
est lmpnlvlllble dana sa dynamlque, tout risque d'aUer lia dérlve, on
doit cralndre de se retrouver soudaln seui dana un cbaos de coulenrs.
Le danger d' impuissance devient un danger morte). SI le pelntre
écboue, Une sera pasun mauvais peintre, Une sera absolument rien.
Et aussl, cornllatlvement l ce qui s'éprouve comme une angollse
solltalre, on salt comment l'art est a~ourd'bui socialement menacé. Je
ne pelndrals pas, dolt dlre ~ourd'bul le pelntre, si je n'envlsageals
pas que je pullse cesser de pelndre. C'est·l-dlre, si je ne pelgnals pas
malgré tout. Un art qui ne pose pas comme e~eu sa propre mort,
est déjl un art lmpuissant.

MARCLEBOT
Figures de I' Art Contemporain

Estas longas citações têm, para além do contexto próprio
a cada uma, uma história particular. Encontrei primeiro a
de Marc Le Bot que, desde logo, representou mais que um
simples sublinhado, isto porque, no momento de a ler me
pareceu iluminar singularmente a situação portuguesa das
artes plásticas. O sublinhado passou a nota; então, a
memória foi-me conduzindo a um texto, aliás mais antigo,
de Nicolas Calas, que transcrevi também. Poderia ter
prosseguido até completar uma antologia sobre esta idade
do risco que tem sido o nosso tempo, bem como do risco
maior de a estar vivendo aqui em Portugal! Porém estas
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duas frases desafiavam-me não tanto a uma pesquisa de
novos textos como ao diagnóstico quase imediato de uma
situação: Portugal-fim-dos-anos-setenta! Nem reflexão
completa nem ensaio, este texto é muito mais preguiçoso
do que isso, pretende continuar o sublinhado, focando uma
situação, um tempo em que paradoxalmente, as imagens e
as atitudes, superabundantes, equivalentes, in/significantes, iluminam muito menos do que se julga e muito,
muito menos, do que confundem.
Partimos pois de um texto americano de 1968, a que se
soma outro parisiense de 1975, para lhes juntar breves
considerações sobre o Agora que ambos ajudam a desvendar, e sobre o Aqui Portugal e Lisboa no fim dos anos
setenta: centro menor, caixa de ressonância lugar da
imitação, da contradição, do culto, capital e província, a
meio caminho de tudo sem estar, talvez, em lado nenhum.

AGORA- NOTA l - 1979
"Arte Descentrada" chamou um conhecido ensaísta
alemão à produção artística do ocidente contemporâneo,
a qual, segundo ele, a partir do fim do Antigo Regime se
cumprira cada vez mais dentro da perigosa liberdade que
representa a ausência de qualquer modelo produtivo, de
protótipo, de doutrina estética, ou de corpo de regras em
relação às quais se pudesse definir uma atitude. Tal descentrarnento passou a ser a única regra - ou antiregra - possível ou encontrável e como única tradição ternos o aparente
paradoxo da "tradição do novo" que abundantemente nos
vem aparecendo corno o mais refinado academismo possível
fustarnente aquele que é mais subreptício escondendo-se
em vez de se apresentar como um agressivo conjunto de
preceitos.
Este nosso tempo oferece-nos também, com regularidade exemplar, o constante espectáculo do auto-academismo a nível da obra individual ou da empresa colectiva.
Tais são as pressões de .urna sociedade de consumo em que
a Imagem de Marca se torna mais importante que o produto? A marca é, ela própria , o produto tal como o meio é
a mensagem? Certamente que sim! Mas não é menor a
contradição que podemos encontrar no culto da mudança,
da moda, do novo isrno, nas "fases" reais ou imagináriamente produzidas ·no trabalho de um artista, resultado de
uma tensão constante entre a manutenção de uma imagem
de MARCA e a imperiosa necessidade de a renovar seguindo um ritmo de MODA; numa e noutra se aniquilando,
afinal, todo o trabalho criativo precipitado numa ausência
total de significado.
96

Diante duma inflação dos objectos d~u-se como que uma
fuga para a frente, o abandono dos !>uportes tradicionais,
dos objectos tradicionais - pintura, escultura e outros
media - por atitudes artísticas ou antiartísticas, de outros
tantos "operadores estéticos" que só podem existir como
tais através de um reconhecimento social, isto é, por terem
conq\listado um lugar no circuito cultural da nova arte-de-atitude, terem sido registados pela crítica ou pelos meios
de informação, aparecerem nas galerias ou nos museus,
etc .. Tudo se passa como se o artista ao abandonar os media
tradicionais e propôr a atitude escolhia um novo suporte
para o seu trabalho: o Tempo (a história?) e um novo material - a Consciência.
Ser o primeiro a, é inscrever-se irreversivelmente no
Tempo, conquistar, não uma zona de expressão, mas mais
do que isso, um plano da consciência de si como artista - ou antiartista. que é a mesma coisa - e propô-la aos
outros, é situar-se na história sem regresso, fugir aos materiais perecíveis na aposta de uma permanência outra,
mais dura que a dos mais duros materiais, mais ·perigosa e
inconstante também, a da memória dos homens.
Esta atitude de inserção no tempo começou aliás por ser
tique próprio aos críticos e naturalmente aos historiadores,
mas a sua generalização à atitude plástica e artística foi
marcante no nosso tempo, numa passagem das formas às
atitudes que chegou a esquecer que sempre as atitudes se
tornaram em forma também. Daí que a chamada "desmaterialização da arte" ou a sua conceptualização venha apenas
acelerar o que já acontecia quando ela se traduzia/exprimia
em conceitos objectuais, i.e., em obras. Seria possível
traçar assim uma falsa história que falaria de uma evolução
linear em que pintura e escultura se anularam no objectualismo anti-artístico, este, na festa do happening destruidor
que em breve se reduziria ao conceito cada vez mais quimicamente puro. O que acontece é que todas estas form(úl)as
caminham, correm, concorrem, paralelamente, todas sobre
o mesmo fio da espada: para além do valor e à beira do
NADA!
Aliás não será esse mesmo risco, esse abismo, esse
nada, uma das mais importantes constituintes do gozo estético das pessoas informadas, bem como o estímulo, o
"frisson" que leva os operadores estéticos a atravessar,
sem rede, um precipício tantas vezes sobre o arame invisível do conceito? Conotação, da conotação, da conotação do
que outrora foi objecto e projecto?
Geração a geração, década a década, este jogo tem-se
tornado cada vez mais complicado, mais arriscado, mais
parecido a um ritual vazio de todo o sentido e, no limite,
da busca de um sentido qualquer. Trata-se de uma interrogação permanente cujo objecto vai desaparecendo, substituído por uma institucionalização da dúvida que é um novo
rito cultural, autodestruidor na teoria, mas na prática cada
vez mais irnitativamente se alargando em objectos, vestígios, registos vários e indifiníveis.
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Páginas de um diário sem data
de CARLOS NOGUEIRA

AQUI- NOTA 2-1980
Tentar descrever o terreno minado da modernidade
poderia ter sido um bom encerramento ou epitáfio para os
anos setenta em Portugal, década que, no campo que nos
ocupa, foi do consumismo desenfreado à recessão, foi da
revolução à dúvida!
Escrevi estas linhas que recopio agora com uma certa
tristeza pois o que me tem sido dado ver -e o que se vê não
é forçosamente o que está acontecendo, o que está criando,
inventando, produzindo - nos empurra para uma zona
mais perigosa do risco. Em Portugal há demasiadas formas
que não são atitudes e as atitudes desvendam·, tantas
vezes ... o vazio!
.
Isto. não é novo, nem original, nem exclusivo nosso,
português, muitas das exposições colectivas que nos
visitam, arduamente exportadas por organismos culturais
estrangeiros e mostradas habitualmente na Fundação
Gulbenkian, são bem equivalentes a certos salões da
SNBA, lugar da anulação dos objectos e dos seus significados, da universal equivalência e permutabilidade dos
sinais exangues de sentido.
Que se passa connosco? Afinal que riscos corremos?
Mais grave me parece o facto de já nem se ter a consciência
do risco, vivendo tantas vezes uma consciência para consumo interno, sentindo o desafio portas adentro, numa
prática de importadores de atitudes e objectos que com isso
se bastam e a mais não chegam, numa produção local que
tanto repete as modas internacionais como se fecha sobre si
própria com igual boa consciência embora de sinal contrário.
A tentação é grande do tanto faz, no mercado nacional
das equivalências, ou do faz como se ... para exportação,
raramente conseguida mas ardentemente desejada, no
mercado internacional das equivalências generalizadas.
O risco é, neste momento, esta tentação do fazer por fazer,
juntar mais objectos aos objectos, atitudes às atitudes,
todas, todos iguais, nas suas inumeráveis, incontáveis
"diferenças" que a crítica não se esquecerá de ir sublinhando.
Talvez ·seja mítico acreditar no poder: provocante das
tensões (insolúveis) como esta, "o vazio é gerador, está
prenhe de respostas, é um desafio a não tornear, a enfrentar ...

P.S.- NOTA 3-1982
Este texto interrompido e preguiçoso representa o que
sobra de uns apontamentos que fui escrevinhando entre
Nov. 79 e Fev. 80, tratava-se, para mim, de registar alguma
coisa na mudança dos anos 70 para os.80.
Ao recuperá-lo para a Sema pareceu-me melhor deixá-lo
como estava, mas tomou-se imperioso acrescentar o q~e
se segue:
As estéticas de ruptura, que foram as da modernidade
e as das vanguardas do nosso século, apostaram, directa ou
indirectamente, na mudança em 17, em 68, ou em 74 no
nosso país, onde em 77 Alternativa Zero foi uma revisão e
um relançamento dessa utopia, "Revolution je t'aime
encore" disse depois José Ernesto de Sousa e nesta a frase
marca, sem sombra para dúvidas, alguma nostalgia.
Torna-se cada vez mais nítido que a uma estética da
ruptura estão sucedendo outras de diferentes modulações
e neste momento com iguais .possibilidades de futuro:
uma estética puramente revivalista em modos retro-recuperadores resultante de uma sentida necessidade de
repensar as raízes de uma prática actual, e uma outra
TRANS-FORMADORA atenta às raízes, ao prazer de fazer
e de dar a ver, de novamente comunicar sensualmente
um sentido; aí, o regresso à pintura poderá ser mais do que
um recomeço da produção, e consumo, da pintura de cavalete, pode passar por certas fotografias e "rayogramass"
de Eduardo Nery, pelos projectos de retrato em video de
José Barrias (que ainda não vi), pelos lagos fumos, totews
e monstros marinhos de José Nuno Câmara Pereira, pela
convivialidade lúdica e sensível de Carlos Nogueira, pelo ...
não quero acrescentar não sei, não procurei, não vi ainda,
mas acredito que os sinais das transformações possíveis e
desejáveis estão vivos e estão entre nós!
A seguir,
trabalho de CARLOS NOGUEIRA
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