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O escultor Rui Chafes 
desbasta urna peça de 
ferro com a ajuda de uma 
rebarbadora. Até faz faísca! 

uem o diz e Rui Chafes o escultor 
ortugues que acres ita azer som ras 

e não esculturas. E foram os desenhos 
ue fazia cm pequeno que o ajudaram 

a  s  erceber o  •  ue  s  ueria fazer na vida 
- .. 

é um ladrão de imagens' 

• entre a natureza, o silêncio e a 

tranquilidade da casa onde cres- 

ceu que o escultor Rui Chafes, 

nascido em Lisboa em 1966, ainda 

brinca. Mas trocou os carrinhos por 

rebarbadoras, máquinas de soldar, 

alicates, grampos, berbequins. São 

muitas as ferramentas que usa para 

dar forma às gigantescas peças em 

ferro que cria. O gosto por dese-

nhar que sempre teve em criança  

levou-o à Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade de Lisboa. Depois 

foi estudar dois anos para a Acade-

mia de Dusseldorf, na Alemanha. 

Regressou a Portugal e ficou muito 

contente por já não ter de estudar 

mais. Atualmente, expõe as suas 

obras em Portugal e um pouco por 

todo o mundo. E contou-nos qual o 

segredo para se conseguir realizar 

um sonho. E tu, já descobriste o teu? 

De onde vêm as ideias 

para as esculturas? 

Eu tenho sonhos e pensamentos 

sobre formas que não existem na 

natureza. Desenho-as, estou sempre 

a desenhar formas. E esses desenhos 

servem-me de armazém de ideias 

para as esculturas. 

Qual a principal característica 

que um escultor deve ter? 

A coisa mais importante num artista 

visual é saber olhar, é saber ver. Um 

artista visual é um ladrão, uma ave de 

rapina que anda pelo mundo a olhar e 

a roubar imagens. Rouba uma dobra 

de um braço, rouba um cabelo, rouba 

um ombro, rouba uma nuvem... 
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Rui, com cerca 
de 5 anos, a fazendo 
o que mais gostava: 
Desenhar. 
No Externato 
Fernão Mendes 
Pinto, em Lisboa 

Para que servem 

as esculturas? 

Para nada. Eu faço arte para 

nada. Não tenho nada a 

dizer nem tenho uma 

mensagem a transmitir. 

Faço-o por necessidade. 

Só consigo viver se tiver este 

trabalho. As pessoas deveriam 

ser movidas pela necessidade in-

terior e não por coisas que são impos-

tas exteriormente. A minha natureza 

é fazer esculturas em ferro. 

Como descobriste 

a tua natureza? 

Em criança estava sempre a fazer 

desenhos. Depois, por volta dos 14, 

is anos, não sabia o que queria fazer 

e decidi ser veterinário. Felizmente 

não fui para veterinário porque ia 

ser péssimo. E, como estava sempre 

a desenhar, comecei a acreditar que o 

que eu queria mesmo fazer era dese-

nhar e fazer arte. Talvez com 18 anos, 

percebi que para além de desenhar, 

eu queria era fazer esculturas. Muito 

rapidamente, depois de ter feito es-

culturas em madeira, pedra, plástico, 

A partir dos 
desenhos 
de Rui nascem 
as esculturas 
em ferro 

em canas, percebi que a minha arte 

precisava do ferro e do fogo e das 

máquinas, do barulho, da violência 

e do corte, dos martelos. Mas fui per-

cebendo, não foi uma coisa imediata. 

Fui ouvindo qual era o meu caminho. 

Nós podemos ouvir o que nos dizem, 

mas não podemos deixar nunca que 

alguém nos diga o que devemos fa-

zer. Devemos ter sempre a força para 

ouvirmos a nossa voz. E se fizermos  

aquilo que gostamos e formos bons 

nisso, está tudo certo. 

O que te deu força 

para ouvires a tua voz? 

Ter tédio e aborrecimento é essen-

cial. Um dos grandes problemas hoje 

é que a maior parte das crianças tem 

uma lista de atividades e não tem 

tempo para nada fazer. Parar a cor-

rida que os pais nos impõem, que ►  
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sua do Dubai 

ferramentas no ateliê 
madeii-a so ali está 

1111M055E3 

Placas de 
do escultor. 
porque trouxe 

Rui a soldar, 
usando unia 
máscara 
fotoelétrica 
que se fecha 
quando há 
luz intensa 

Y
p 

 

a sociedade nos impõe, é muito 

importante para conseguirmos 

ouvir a nossa voz. 

O que fazes hoje é um sonho de 

criança tornado realidade? 

É. No meu caso, ainda tenho urna 
coisa muito interessante e de certa 

forma rara, é que aqui no sítio onde 

hoje tenho o ateliê é a minha casa de 

infância. Antes brincava aqui e agora 

brinco com brinquedos maiores. 

Como se aprende? 
Podes começar por frequentar 

workshops de curta duração 

para perceberes melhor o que 

gostavas de fazer. Se já souberes 

que queres mesmo seguir Artes, 

uma escola como a Secundária 

Artística António Arroio, em 

Lisboa, é uma hipótese. 

E mais tarde frequentar uma 

licenciatura de 3 ou mais anos 

na Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade de Lisboa 

e do Porto, na Universidade 

Autónoma de Lisboa, no AR.CO 

r  - Centro de Arte e Comunicação 

Visual de Lisboa ou na Escola 

Superior de Arte e Design das 

Caldas da Rainha. 

Brinquedos (esculturas) que vão 

daqui para todo o mundo... 

Para todo o mundo. Todas as escul-

turas foram feitas aqui. A peça que 

está na Avenida da Liberdade tem 5  

metros. Foi feita aqui na horizontal. 

Eu nunca vejo as peças muito gran-

des na vertical. Só quando vão para as 

fábricas que trabalham comigo. Eles 

colocam-nas na vertical para serem 

pintadas e eu vejo se está tudo certo. 

Como se faz uma escultura em 

ferro? 

O método passa por fazer os tais 

desenhos, cálculos matemáticos 

quando se tratam de peças maiores, 

que podem demorar meses a fazer 

e não podem falhar. E por vezes há 

processos técnicos que falham e 

tem de se recomeçar. Quase sempre 

trabalho sozinho e demora tempo. 

Quase todas as formas de arte são 

lentas. Não é um processo fácil, mas 
o prazer é enorme. 

Como é o teu dia a dia? 

Faço o mesmo horário de um ope-

rário de fábrica. Quando estou a 

trabalhar com a indústria - esse é o 
horário deles - preciso que recebam 

as minhas peças. E também porque 

não posso fazer barulho à noite. 

Onde gostas de ver as tuas peças? 

Numa casa, num parque, numa 

floresta, numa gruta, numa igreja, 
numa montanha, numa encosta, 

numa praia. Gosto quando as peças 

já nascem com um destino... 
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