
A época das avaliações terminou.
Os corredores e os ateliês da Fsco-

la Superior de Belas-Artes de Lis-

boa estão agora mais vazios, de-

pois de semanas de muita confu-

são c energia criativa, com todos

os recantos do antigo Convento de

São I'rancisco, no Chiado, ocupa-
dos com centenas de trabalhos

dos alunos de artes plásticas e mul-
timédia. Um bando de aviões de

madeira presos por fios de nylon
ainda decora o fundo do primeiro

piso. Agora, no segundo semestre,

é tempo de aulas e de aprender no-
vas técnicas. Os ânimos estão apa-
rentemente mais calmos. Mas a in-

dignação continua na boca de alu-

nos e professores.
Passaram duas semanas des-

de que, na quinta feira 6 de feverci

ro, três centenas de pessoas acorre

ram ao largo da faculdade, em pro-
testo. Nesse dia foram colocados

nas paredes uma faixa negra e vá-

rios cartazes. Um deles mostrava o

desenho de um escultor e de um

pintor a trabalharem, costas com

costas, num cubículo. Noutros po
diam ler-se palavras de ordem co-

mo "Cultura contra cultura, não!",

ou "Museu à grande, alunos confi-

nados!" E, à volta do largo da facul-

dade, cadeiras e estiradores a simu-

larem uma sala de aulas na rua.

Era um protesto silencioso c

simbólico contra a falta de espaço
da faculdade e a cedência de 3300

metros quadrados do Convento de

São Francisco, outrora ocupado pe-
lo Governo Civil, para o alargamen-
to do Museu do Chiado. Uma notí-

cia que apanhou a direção da esco

Ia desprevenida. "Estamos há 15

anos em negociações para nos po-
dermos expandir. Depois de uma

fase de negociações intensas, que
no verão chegaram a um acerto

quanto à divisão de espaços do con-

vento anteriormente ocupados pc
Ia PSP e pelo Governo Civil, fui sur-

preendido pela notícia da assinatu-

ra do protocolo nos jornais. Há um
sentimento de termos sido ultra-

passados. Os alunos estão sem es-

paço para aprender. Precisamos de

mais e maiores salas de aulas, bem

como de ateliês, salas de restauro,

lugar para o nosso acervo e gabine-
tes para os professores", queixa-se

o diretor, Luís Jorge Gonçalves.
A grande questão é que esta

escola não está num edifício qual-

quer. Há muito que ela quer cres-

cer, mas sem sair de um edifício

que conta parte da nossa História

por todos os cantos, um convento

reconstruído parcialmente após o

terramoto de 1755.

O JOGO DA CADEIRA

Foi em 1836 que a Academia de Be-

las-Artes começou ali a ensinar jo-
vens artistas, depois da expulsão
dos frades franciscanos e da aboli-

ção de todas as ordens religiosas.
Em 1881 deu-se a separação entre

a Academia c a Escola de Belas Ar

tes. O interior desta tem as memó-

rias do passado ainda vivas, seja pc

Ia arquiletura, pelos claustros ou

pelas estatuetas de gesso que cum-

primentam logo à entrada. Como é

o caso do monumental "Laocoon-

te", réplica feita por um artista de

uma das obras mais importantes
da Antiguidade, do período hele-

nístico, cujo original está exposto

no Vaticano; ou outra réplica, feita

por outro escultor, da "Vénus de

Milo", cujo original está exposto no

Museu do Louvre. em Paris.

Neste lugar, que durante lar-

gos séculos foi morada de monges,
muitas das salas e ateliês funcio-

nam nas antigas celas. Outras fo-

ram alargadas, mas ainda assim

não chegam para as turmas, que

ultrapassam os 50 alunos. Na maio-

ria dos pisos, as instalações da fa

cuidado estão subdimensionadas

para os cerca de 1700 alunos aspi-
rantes a artistas que a frequentam,
além dos 110 professores e ainda

30 funcionários.

Comprova-o a aula de Design
de Comunicação, que decorre nu-

ma sala diminuta, a rebentar pelas

costuras. Há computadores, alu-

nos c fios amontoados. "É o jogo

das cadeiras. Quando começa uma
aula, os primeiros que chegam são

os que se sentam. Os que ficam

atrás não têm direito nem a mesa

nem a ficha para o computador.
Parte da turma está sentada no

chão dos corredores, e eu, ao longo
das três horas de aula, vou tentan-

do orientá-los a todos. Esta faculda-

de tem mesmo de se expandir",
alerta a professora Susana Parrei-

ra, que tem a seu cargo 33 alunos.

Cruzamo-nos com Marcos

Granja, de 19 anos, um jovem alto

EM LUTA COM
O "LAOCOONTE" EM
FUNDO, FILIPA NU-
NES, PEDRO DOURA-
DO, JOANA SIMÃO.
MARCOS GRANJA
EINÊS CARVALHAL
(DAESÇ). PARA ADIR.



VISITA DE ARTISTAS
OS PINTORES PEDRO
CA LAPEZ E JÚLIO
POMAR VISITARAM
A ESCOLA, ONDE
ESTUDARAM EM
ÉPOCAS DIFERENTES

e magro, cabelo com rastas, que

participou ativamcnte na manif es

tacão da faculdade. Entretém-se

nos corredores a fazer malabaris-

mo com um pau. Leva-nos ao ate-

liê de pintura do 2" ano, que não

passa de um corredor estreito.

Mostra se desalentado com a zona

que tem para trabalhar, junto aos

colegas com telas, tintas e pincéis.
"Nunca há cavaletes para lodos. So-

mos demasiados para este espaço.
Andamos aos encontrões e a des-

viar as nossas obras dos colegas. E

temos tendência a fazer as peças
mais pequenas." Marcos admite

que o pior cenário nem sequer
acontece com ele: "O campo de ba-

talha são as aulas do Ia ano de pin-
tura e escultura, onde os alunos

mexem em barro e materiais de

pintura em estiradores colados

uns aos oulros. Ninguém Lem um

espaço próprio."
Num quadro de ardósia, a pro-

fessora de escultura Cristina Bran-

co desenhou a giz dois esquemas
de disposição para arrumar a sua

turma num canto de uma sala.

Tem 47 alunos, do 1° ano do curso

de Escultura. Coloca a hipótese de

os dispor cm quadrícula ou cm
meio círculo. Opta pela segunda hi-

pótese. O quebra-cabeças estende-

-se por muitas salas semelhantes.

"Não são as condições de excelên-

cia que o reitor proclama. Sc que

rem atrair estudantes de todo o

mundo para uma universidade de

excelência, Lemos de ter um espaço
em conformidade. Desta forma, va-

mos ter estudantes de quinta cate-

goria", denuncia. A outra metade

da sala está ocupada por cerca de

dez "homenzinhos" feilos de barro,
todos idênticos na mesma pose sen-

tada e pensativa, feita perante mo-
delo nu por alunos de mestrado.

uma questAo de mística
Uma das autoras destas esculturas

é a mestranda Luísa Barros, de 21

anos, que não se conforma com as

condições que a escola lhe oferece.

"Estamos desprovidos de sala.

Nem para o projeto principal de

curso temos lugar para as nossas

obras. Temos de nos encaixar em

todos os cantinhos." Pedro Serra-

no, 22 anos, também a tirar mestra-

do em Escultura, ouve a colega e

faz a ressalva para a hipótese de a
faculdade ser deslocada para um

campus universitário com instala-

ções amplas e novas: "Este espaço
tem uma mística. Apesar das enor-

mes dificuldades, todos nós gosta

mos de cá estar. Estamos no cen-

tro da cidade que nos inspira."
Numa sala por cima desta de-

corre uma aula de Modelo de Escul-

tura de 3° ano. O corpo nu de uma
mulher em pé ao centro da sala

ocupa os olhares de 15 jovens, que
durante uma manhã inteira len-

tam reproduzir com arame e argila

aquela pose. O ambiente é de silên-

cio e contemplação. A posição da

mulher desnuda — pé esquerdo re-
cuado para trás, como se caminhas-

se, e nas mãos um cajado de madei-

ra — foi escolhida pela professora
Sandra Tapadas. Um aquecedor es-

trategicamente colocado aos pés

aquece-lhe o corpo. "Criei um pou-
co mais de dificuldade no movi-

mento, para criar avanço nos alu-

nos." Alguns viajam através da mú-
sica que ouvem nos auscultadores

enquanto esculpem as figurinhas



de barro. "Nesta sala estão a traba-

lhar 46 alunos. Quando esla lurma

sai, entra outra. E quando as suas

esculturas crescerem de tamanho,
o espaço fica sobrelotado, com de-

masiados alunos e trabalhos. A fal-

ta de espaço é castradora para a

criação em escultura", acrescenta.

UM ACERVO "ESCONDIDO"

Joana Simão, 19 anos, uma rapariga
franzina a frequentar o 2" ano de

Pintura, tem andado nas últimas se-

manas com uma máquina de fil-

mar na mala. Desde o dia em que a

escola esteve fechada por ordens

da direção, anda a fazer um docu-

mentário sobre a luta dos alunos e

professores pelo crescimento desta

escola. Quer torná-lo virai nas re-
des sociais, para junlar mais vozes

para a sua causa. "O filme foi um
ato de revolta. Como c que se esque
ceram de nós? Acham que só o Mu-

seu do Chiado é importante? Um

complementa o outro. Não deve-

mos desprezar nem o museu nem

a faculdade. São complementares."
Mas os problemas da faculda-

de não se ficam pela dimensão das

salas de aulas. Luís Lyster Franco,

pintor c pós doutorado cm Musco

logia, revelou um dos bastidores

mais interessantes desta faculda-

de: parte do espólio de pintura da

escola dos séculos XIX e XX, que
anda a inventariar há uns anos nu-

ma sala construída com verbas da

Gulbenkian. Lstão ali guardadas

cerca de 400 pinturas a óleo e

aguarela. "Oulras 700 continuam

noutra sala, que tenho vergonha
de mostrar. Estão em monte,
cheias de humidade e em más con-

dições, por falta de espaço."

Luís Franco mostra uma das

suas obras preferidas, a segunda
maior do acervo: um retrato do

pintor bolseiro do Estado Artur Al-

ves Cardoso, datado de 1905, feilo

à conta de um Prémio Valmor. Ne-

le veem-se dois camponeses a ter-
minar o seu labor. O curioso é a in-

tervenção que um aluno lhe fez no

calor da revolução de abril, quan-
do a obra adornava as paredes de

um dos pisos da faculdade: a letras

garrafais, cm vermelho, pintou no

céu do quadro "VIVA A ALIANÇA
OPERÁRIA E CAMPONESA", com

o símbolo do MRPP. Ainda hoje es-

ta tela divide alunos c professores
sobre se a frase deveria ser removi-
da do quadro ou não. "Na minha

opinião devia manter- se a mancha
vermelha. Faz parte da história do

quadro." Entre tantas outras pintu-

ras, Lyster Franco faz deslizar um

gavetão com quatro nus masculi-

nos a óleo feitos num concurso pa
ra professor da escola. Em 1934

concorreram Abel Manta, Francis-

co dos Santos, João Reis e Hcnri

que Franco. Foi este último quem
acabou por ficar com o lugar.

Também lá estão obras de Da-

ciano da Costa, Santa Rita, Sousa Lo-

pes ou mesmo um recente Manuel

João Vieira, que lá estudou. "Há

aqui pinturas que estavam para ser

deitadas fora." O investigador colo-

ca-se à disposição de quem queira
\isitar o acervo, que considera me-

recer um espaço condigno.

Margarida Calado, 66 anos,

professora de História de Arte,
alualmenle a mais anliga docenle,
conhece bem os acervos de pintu-

ra, desenho, gravura ou gesso. "De-

fendo a construção de um museu



TESOUROS
LUÍS LYSTER FRANCO
MOSTRA QUATRO
QUADROS DO ACER-
VO DE PINTURA: ABEL
MANTA

;

FRANCISCO
DOS SANTOS, JOÃO
REIS E HENRIQUE
FRANCO', EM CIMA,
ODIRETORAOLADO
DA ESTATUETA 'O
HOMEM DESCARNA-
DO", DE HOUDON

da escola com estas obras. F pode-
ria ser assinado um protocolo em

que os bilhetes do Museu do Chia-

do permitissem visitar o nosso mu-

seu. Temos obras de nomes incon-

tomáveis da arte portuguesa que

por aqui passaram."
Nos bastidores do antigo con-

vento, o diretor mostrou boa parte
do espólio de gesso da faculdade,

com esculturas dos séculos XVIII e

XIX que estão guardadas num bar

ração devoluto no Museu de Hisló-

ria Natural e da Ciência, a desfaze-

rem-se literalmente devido à hu-

midade c à chuva que entra pelo
telhado, listão lá cerca de 3000 pe-

ças, entre as quais elementos por-

tugueses que replicam traços ar-

quitetónicos dos Jerónimos e da Sé

de Évora ou a reprodução de figu
ras do portal da Sé de Évora. "Fste

c um património português único,

feito por alunos e professores des-

de a formação da faculdade."

Outra parte do espólio de ges-
so está guardada numa sala de re-

serva da faculdade, com peças an-

teriores à fundação da escola doa-

das por D. João V. Há milhares de

figuras humanas guardadas em

prateleiras, algumas feitas para
concursos públicos para monu-
mentos portugueses. Na coleção

está uma réplica da escultura do

francês Jean-Antoine Houdon re-

presentando uma famosa figura
humana descarnada, datada do sé-

culo XVIII. Vários bustos da monar-

quia — de D. Maria I e D. Pedro V a
D. Carlos — estão enfileirados no

topo de um armário. Há obras ori

ginais do escultor Machado de Cas-

tro fechadas em caixas de madei-

ra. "Não tenho espaço para expor
nada disto. Ou tiro salas ou expo-
nho c conservo o espólio."

TROCA DE ACUSAÇÕES
T.uís Jorge Gonçalves considera ter
havido "deslealdade" e "secretis

mo" por parte do Governo e apela

para que "haja bom senso e que as

entidades envolvidas cheguem a

um acordo para realizar esta ne-
cessidade de expansão". O atual se-

cretário de Estado da Cultura, Jor-

ge Barreto Xavier, disse ao Expres-

so que "as declarações do diretor
da Faculdade de Belas-Artes fo-

ram no mínimo lamentáveis". E

considera "inaceitável que um dire-

tor de uma faculdade do Estado de-

cida, de forma aleatória, fechar um
estabelecimento público, prejudi-
cando com isso o natural funciona-

mento de uma escola".

Barreto Xavier garante que o

reitor da Universidade de Lisboa

fora informado do protocolo assi-

nado com o Museu de Chiado. "O

Museu do Chiado vai ganhar outra

relação com a cidade com os 3300
metros quadrados que ganhou, e

em nada prejudica as intenções de

a faculdade se alargar. Fico inco-

modado quando às vezes se preten-
de transformar coisas boas em coi-

sas más. E nós vamos ter agora um
Museu do Chiado com a dimensão

que ele precisa e merece."

O reitor da Universidade de

Lisboa, António Cruz Serra, admi-

tiu ao Expresso ter sido informado

do protocolo, mas diz eslar solidá-

rio com a luta da faculdade. "Para

Lermos boas condições de trabalho

e estudo artístico, esta expansão é

essencial." E adiantou: "Neste mo-

mento estou a trabalhar com o Go-

verno e julgo ser possível num cur-



to espaço de tempo, diria nas próxi-
mas semanas, a celebração de um

protocolo que permita transferir

para a universidade o espaço que
foi libertado pelo Minisl ério da Ad-

ministração Interna. Não sei a di-

mensão da área cm concreto, mas
é muito significativa e será aquele

que a Escola de Belas-Artes espera.
Uma escola de artes no centro da

capital é fundamental para o proje-
to da cidade. É uma mais valia."

O Ministério das Finanças in-

formou em comunicado que "o es-

paço que a Faculdade de Belas-Ar-

tes pretende para alargar as suas

instalações continua devoluto".

Não há nenhum plano para a sua

ocupação. Ainda há poucas sema-

nas, o ministro da Administração
Interna referiu na cerimónia de as-

sinatura do protocolo com a cc

dência do espaço ao museu que
"restavam 5 mil metros quadrados

disponíveis".

OS DESABAFOS DE POMAR
A luta pelo crescimento da escola

não vem de sempre. Ate porque,
aquando da fundação, havia bem

menos alunos para os dois cursos

que exisliam: Arquiletura e Artes

Plásticas. Júlio Pomar, 88 anos, te-

ve uma passagem fugaz por lá co

mo aluno, lintrou em 1942. Vivia-

-se em plena II Guerra Mundial e

não lhe restam boas memórias dos

tempos que passou em Belas-Ar-

tcs. Recorda se bem do nome do

diretor: "I.uís Alexandre da Cunha,

mais conhecido por Cunha Bruto,

pelo seu mau carácter." Pomar vi-

nha da António Arroio. "O Cunha

Brulo chumbava sistematicamen-

te os alunos que vinham dessa es-

cola." "A maioria dos rapazes não

tinha hipótese com ele." Já as "me-

ninas de bata branca", como ele

chama às estudantes de Belas-Ar-

tes da altura, chegavam a ter 20 va-
lores. "E depois casavam se c ti
nham filhos", comenta sem conter

o sarcasmo.

Nesta escola, Pomar nunca te-

ve mais do que 13 valores e não

chegou a colocar os pés numa aula

de pintura. "Porque só no 3" ano se

tinha acesso a uma coisa chama

da... cor." O pintor recorda que, na

época, o ensino era pouco interes

sante e os professores tinham um
nível bastante baixo. "Passávamos

a vida a copiar gessos. Não quero

ser demolidor, mas o ensino era o

mais retrógrado possível." Por isso

abandonou o curso no 2 o ano e foi

estudar para as Belas Artes do Por

to. Mas nem aí teve um grande per-
curso. Deixa a escola com o Ia ano

completo e algumas cadeiras do 2"

ano. "Fui suspenso por participar
em ações da Associação Académi-

ca. O que para mim foi maravilho-

so, porque coloquei uma pedra na

frequência de Belas-Artes. li podia

a partir daí crescer livremente co-

mo artista."

A EMOÇÃO DOS ALUNOS

Mas é sem rancores que, 72 anos

depois de lá ter entrado como alu

no, Júlio Pomar regressa à escola, a

convite do Expresso. Mal entra

apercebe-se de um espaço "com

muito mais luz e menos muros".

Ao fluido do corredor, pára cm

frente à porta da biblioteca e co-

menta: "Este lugar foi fundamen-

tal. Foi onde aprendi muito. Era a

porta para o mundo." Chega a visi-

tar o anfiteatro, onde decorre uma
aula de I listória de Arte, e é aplau-
dido pela plateia de alunos.

Mas o momento maior é quan-
do visita a sala de pintura do A°

ano: entra na sala e. com uma es-

pantosa delicadeza, senta-se ao la-

do dos alunos, perguntando: "Con

siste em quê o que estão a fazer?"

Um aluno responde que é um pro-
jeto de curta-metragem, mas ain-
da sem argumento. "É um proces-
so válido. Sempre houve artistas

que improvisavam e outros que

pensam em tudo ao ínfimo deta-

lhe", comentou Pomar.

Uma aluna emociona-se.

"Não estou habituada a ter visitas

destas." Passada a vergonha inicial

dos alunos, há quem lhe mostre as

suas telas e quem lhe pergunte pe-
lo passado e a sua obra. "O que o

leva a escolher os temas que esco-

lhe?" Pomar sorri e responde, des-

conccrtantc: "Sou um criativo sem

vontade própria. Uma das ideias

que nos metem na cabeça é que os

homens têm mais iniciativa do que
as mulheres. Sinto-me feminina

nesse aspeto." E despede se: "Este

encontro foi bom. Falou-se à vonta-

de. O que não c nada mau. No meu

tempo, isto seria inconcebível."

De uma geração mais nova, o

pintor Pedro Calapez. de 61 anos,

também foi aluno desta escola, on-

de entrou em 1976. Tinha 23 anos

e, como seria de esperar nesses

tempos revolucionários, usava ca-

belo grande e barba. Também ele

regressou à escola a convite do I íx-

presso. Foi lá que conheceu alguns

colegas de profissão, como Pedro

Cabrita Reis ou José Pedro Croft.

"Deu para conviver, trocar ideias e

participar numa revista de arte es-

colar." Tal como Pomar, não aca-

bou o curso. "Abandonei no 4 o

ano,

para apostar no meu percurso pro-
fissional. Não fiquei com saudade.

Sentia-me confinado e apertado.
As salas eram demasiado peque-
nas. Como ainda são agora." Desta

ca as aulas de Comunicação Visual

do escultor Lagoa Henriques como

dos momentos mais enriquecedo-
res. "Ensinou-me a visão pessoal

que cada um pode ter no mundo."

O MURO DE CABRITA REIS

Ao contrário de Calapez, o seu cole-

ga e contemporâneo Pedro Cabri-

ta Reis, 57 anos, chegou a acabar o

curso. Mas levou dez anos. Entrou

em 1973 e concluiu-o em 1983. "Fui

entrando e saindo da escola ao lon-

go dos trabalhos que fui fazendo."

Para ganhar dinheiro, nos interreg-
nos, trabalhou como jardineiro na

Faculdade de Ciências de Lisboa e

chegou a dar aulas de desenho no

liceu, no Algarve. Quando puxa pe-
la memória dos tempos de estu-

dante recorda se de um casarão

vazio, com poucos alunos. "As pes-
soas que ali andavam tinham espa-

ço suficiente para as suas criações"
— um contraste absoluto com os

tempos que se vivem hoje.
Tal como Pomar e Calapez, re-

corda-se de uma escola conserva-

dora e burocrática. Mas da qual
tem boas memórias: "Numa cadei-

ra instrutória às Artes Plásticas

cheguei a construir com colegas

um mural de tijolo que atravessa-

va o pátio da escola. Um muro co-

mo um símbolo de intransponibili-
dade." Um muro que nenhum de-

les teve na vida e na sua obra. "Eu

e o Calapez queríamos ser artistas,

ponto final. A Escola de Belas-Ar-

tes terá sido importante para a tro-

ca de ideias e confronto entre alu-

nos e professores. Mas não tenho

ideia que seja determinante para a

formação de um artista enquanto
tal. Não sei se hoje será." Será? O

b me ndonca^expresso impresa.pt








