
PINTURA

Instalação de Barahona Possollo
lisboa Abre ao público no
n.° 33 da Praça do Príncipe
Real a instalação de pintu-
ra 'Ali Vou Can Eat', patente
até 15 de dezembro

Barahona Possollo, pintor licen-
ciado pela Faculdade de Belas-Ar-
tes da Universidade de Lisboa e

cuj a obra está representada nas
coleções do Banco de Portugal, da
Casa Branca (Washington) ou do
Instituto para as Obras de Religião
(Vaticano) , "queria explorar a ten-
dência erótica" que o seu "traba-
lho já demonstrava". Daí surgiu a
ideia de criar a instalação de pin-
tura "Ali Vou Can Eat", patente no
n.° 33 da Praça do Príncipe Real,
em Lisboa, até 15 de dezembro.

"Como tantas vezes classifica-
ram o meu trabalho de classicista,

quis experimentar a margem
transgressiva que o realismo tam-
bém permite. 'Como será ser mal-
comportado na pintura realista?'
Foi este o impulso. Pensei que se-
ria um território com possibilida-
de de uma expressão cativante e

provocatória", começou por expli-
car o pintor em entrevista ao DN.

São sete as obras que consti-
tuem esta instalação, todas elas
"criadas exclusivamente para esta
ocasião", garantindo, por isso, o
autor "uma intencionalidade
completa, desde o primeiro mo-
mento".

Durante um ano e meio, Bara-
hona Possollo foi-se dedicando a
este projeto, cruzando-se no seu

percurso outros trabalhos. E ape-
sar de abrirhoje ao público, opin-
tor afirmou que "há a vontade,
por parte de pessoas interessadas,
de mostrar este ciclo fora de Por-

tugal". Ainda assim, salienta que
"de momento não há nada de
concreto".

"AllYou Can Eat" pode ser visi-
tada no n.° 33 da Praça do Prínci-
pe Real, sendo que Barahona
Possollo explicou que
este projeto está "na li-
nha" do seu "trabalho
'independente', fora
do controlo dos cir-
cuitos normais de

comercialização
de pintura". "Num
espaço que estava
desativado, estabe-
leci o meu 'acam-

pamento'. Aliás, o conjunto pode
ter um sabor algo circense. A for-
ma como exploro o tema, com
imagens capazes de ferir a sensi-
bilidade de muitas pessoas, exigia
uma ação 'marginal'. Eu necessita-

va ter liberdade total, de não ter
restrição alguma, para poder rea-
lizar esta mostra da forma que ver-
dadeiramente queria", explicou.

Ao longo das sete pinturas que
constituem este projeto, o artista
explora "uma teia de emoções e si-

gnificados associados às sensa-
ções que a degustação pode ofere-
cer". Pretende-se, por isso, "estabe-
lecer a união entre universos que
apenas os sentidos unem e que re-

gem de forma poderosa o nosso

comportamento quotidiano",
referiu.

O pintor, que no passa-
do já teve obras expostas
no Museu Nacional de
História Natural (Lis-
boa), na Galleria PGD
(Roma) ou na Feira In-
ternacional de Arte em
Londres, tem agora este
novo projeto, para ser
descoberto até 15 de de-
zembro. J.M.


