
A "geometria límpida" de
Jorge Pinheiro em paralelo

Desenho. A Fundação Carmona e Costa mostra 80 obras do pintor
ao mesmo tempo e em parceria com a que se encontra em Serralves

ANA SOUSA DIAS

São desenhos, pinturas, esculturas,
tudo saído diretamente do ateliê de
Jorge Pinheiro para o 6.° andar onde
está instalada a Fundação Carmona
e Costa, em Lisboa. Os trabalhos es-
tão datados de 1969 a2017, ena ver-
dade muitos são de 2016 e 2017,
porque é uma exposição que está a
serpensadahátrês anos. Finalmen-
te, portanto, a Fundação Carmona
e Costa mostra a obra do pintor nas-
cido em 1931 em Coimbra, que foi
um dos Quatro Vintes-comAngelo
de Sousa, Armando Alves e José Ro-
drigues - e que foi toda a vidapro-
fessor-"mestre-escola", como ele
diz - nas faculdades de Belas-Artes
do Porto e de Lisboa.

Inaugurada dia 23, uma semana
após a abertura da mostra do mes-
mo autor na Fundação de Serralves,

esta é numa coprodução que se ma-
terializa também num único catá-
logo. O poeta e crítico de arte João
Miguel Fernandes Jorge é o curador
da exposição, para a qual escolheu
música de Schõnberg. No texto es-
crito para o catálogo, fala de "uma
arte maior, em que se restitui à hora
da mais curta sombra o dispositivo
límpido da geometria e a autentici-
dade das formas operantes da vida".

Pintor e poeta trocam informa-
ções e brincadeiras enquanto per-
correm a exposição. Discreta, Maria
da Graça Carmona e Costa, presi-
dente da Fundação, acompanha a
visita, e apenas comenta, de vez em
quando e em voz baixa - "extraordi-

nário", "maravilhoso". Está visivel-
mente contente com a exposição do

velho amigo.
O curador explica a estrutura da

exposição e confessa: "Às vezes as
coisas são sem porquê, funcionam
bem. Escolhi 1969 como data inicial

porque são obras que dão saída
para outras." A ordem não é crono-
lógica, vai evoluindo por analogias,
contrastes, temas. Tinha na cabeça
a disposição das obras mas foi
quando as viu expostas que se aper-
cebeu "da melancolia do desenho,
uma melancolia tranquila, segura".
Fala da série de desenhos que ocu-
pa uma das salas: "Um jogo prodi-
gioso de um quadrado que se lança
no espaço." Jorge Pinheiro concor-
da: " E uma coisa muito lúdica, an-
siava dar uma terceira dimensão,
numaperspetiva simulada que não
é real, que é impossível."



Uma série de figuras humanas
estão reunidas numa parede, e o cu-
rador diz que ao vê-las pensa "em fi-

guras de romance, em Aquilino Ri-
beiro, Stendhal, Dostoievski, Régio",
mas que nunca falou com Jorge Pi-
nheiro sobre isso. Diz este último:
"É possível. É umafiguração neta ou
bisneta do neorrealismo. li os auto-
res no fim da adolescência e esse
universo ficou-me. São croquisfei-
tos de cor, é o que me está no sub-
consciente e vai diretamente do
produtor ao consumidor."

Diante de uma série de desenhos,
conta que o editor José da Cruz San-
tos queria fazer um livro com poe-
mas de Eugênio de Andrade e dese-
nhos seus. No meio de uma longa

conversa em casa de Eugênio, de

quem era amigo, perguntou-lhe
quais eram os seus fantasmas. "Ele

respondeu: a mulher de negro, a

criança e o pastor. Fui para casa e
não me saiu nada. Mais tarde ele
adoeceu, telefonei-lhe para o hos-
pital e leu-me um poema muito
curto, creio que o último que escre-
veu, mas no fim disse: Hospital de
Santo António, tantos de tal. Foi um
balde de água fria. Depois da morte
do poeta, o editor enviou-me um
texto dele sobre as mulheres da Bei-
ra Baixa. Aí sim, era a mulher de ne-
gro." É olivro Chuva sobre o Rosto
(Afrontamento, 2011). Outro en-
contro, este com Vasco Graça Mou-
ra: "Num tempo em que andava
numa de neoclássicos, refiz para ele

uma série de desenhos", publicados
em Sombras com Aquiles ePentesi-
feí'a(Quetzal,l999).

A última sala é presidida pela pin-
tura O Guarda, o Pão e o Camponês
(com os estudos prévios), feitana
sequência do assassínio dos alente-
janos Caravela e Casquinha, em
1979. "Tinha de fazer qualquer coi-
sa" e ficou-se "no conflito interior do

guarda republicano. O pão é simbó-
lico no meio deles."

Dia 13, 18.00, hánaFundação um
debate com Filomena Molder e Fer-
nandes Jorge sobre a obra do pintor.

JORGE PINHEIRO

D'après Fibonacci e as coisas Lá fora

Fundação Carmona e Costa
R. Soeiro Pereira Gomes, Lt 1 - 6 Q Lisboa

De 4a a sábado, 15.00-20.00, até 4 nov.


