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Arrábida

roteiro de afectos
Coletiva de pintura, fotografia, desenho e escultura

Pelo sonho é que vamos,
comovidos e mudos.
Chegamos? Não chegamos?
Haja ou não haja frutos,
pelo sonho é que vamos.
Basta a fé no que temos.
Basta a esperança naquilo
que talvez não teremos.
Basta que a alma demos,
com a mesma alegria,
ao que desconhecemos
e ao que é do dia a dia.
Chegamos? Não chegamos?
– Partimos. Vamos. Somos.
Sebastião da Gama

ARRÁBIDA - DESENVOLVIMENTO E CULTURA

Saúdo todos os que imaginaram e realizaram a exposição Arrábida: roteiro de
afectos, sob a organização do Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de
Setúbal (MAEDS). A integração do MAEDS na Associação de Municípios da Região
de Setúbal (AMRS) criou neste organismo uma activa frente de intervenção cultural,
espaço de criação e divulgação onde a marca da nossa identidade regional se vai
forjando e renovando num processo dialéctico de interacção e partilha com as
populações. “Pelo sonho é que vamos” como dizia o Poeta, e através do caminho dos
afectos, como acrescenta a presente exposição.
A Arrábida é para a região uma referência natural e cultural ímpar, mas a sua
importância extravasa claramente essa escala e eleva-a a um nível global. Este
entendimento levou a AMRS a coordenar, em articulação com cerca de uma centena
de parceiros, um projecto de candidatura da Arrábida a Reserva da Biosfera, junto da
UNESCO, na convicção de que esta classificação poderá ser uma mais-valia para o
incremento do desenvolvimento integrado do território regional.
Consciente dos objectivos de desenvolvimento sustentável enunciados na Agenda
2030, o Poder Local da nossa região aposta na valorização do território, numa óptica
de participação das populações, de qualificação ambiental e de bem-estar social.
Neste quadro de diálogo, insere-se naturalmente a presente mostra colectiva de artes
visuais, plural e diversa, aberta à fruição cognitiva e lúdica, mas também à reflexão
sobre problemáticas que preocupam o mundo actual.
Rui Manuel Marques Garcia
Presidente do Conselho Directivo da AMRS
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Ophrys apifera, Vale dos Picheleiros. Foto de Rosa Nunes
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ARRÁBIDA- ROTEIRO DE AFECTOS
A Arrábida é uma das mais importantes reservas de “floresta supra-mediterrânea” do
sul e sudoeste ibérico, com significativos trechos de vegetação climácica, mas é
também um espaço onde o selvagem se casa com o cultural de forma tão sublime e
ancestral, que nele se enraíza a identidade regional e nasce uma das fontes de maior
caudal do imaginário colectivo.
Na Lapa de Santa Margarida, onde os nossos bisavós se conheceram em bailes das
festividades do cirio de Nossa Senhora da Arrábida, já haviam estado humanos há
dezenas de milhares de anos, planeando as suas caçadas.
Nos olivais de Azeitão, podemos marcar encontro com árvores milenares que
conservam viva a memória da Romanidade.
Se caminharmos para oeste em direcção a S. Luís da Serra, encontraremos, na sua
sombra protectora, o sítio arqueológico do Pedrão, imerso em atmosfera mítica,
quando a investigação arqueológica se iniciou neste local dando a conhecer a
existência de um povoado calcolítico com cerca de 5000 anos, sobreposto por
pequena fortificação da transição para a ocupação romana. Dizia a lenda que uma
serpente se transmutava em belíssima e encantatória princesa moura nas noites de
S. João, a qual desaparecia antes do amanhecer, para só voltar no ano seguinte,
sempre com o seu pente de oiro e cabelos longos. Esta figura mítica, presente em
muitas lendas populares, é bem o símbolo da transformação e perpetuação do ciclo
da vida, e também da síntese do cultural com o natural.
A Arrábida foi o tema escolhido para esta exposição, enquanto ponto de partida, de
chegada ou simplesmente de inspiração. Desde as orquídeas insectiformes, que
clamam por Mussorgsky, de Rosa Nunes às paisagens de largos horizontes de Emília
Nadal, há um imenso campo aberto onde cada um encontrará matéria para emoção,
reflexão e acção sobre o seu território próximo. A alternância entre vida e morte em
Andreas Stöcklein, as pujantes florestas de Acácio Malhador, cujos emaranhados
Ana Lima Netto tão bem persegue, o figurativismo simbólico de Maria Gabriel, em
visita aos dias felizes da década de 60, aqui apresentado em obras inéditas, e ainda
uma intervenção tridimensional de Maria José Pereira, molhando os pés nas águas do
Sado, constituem um inesquecível mergulho na Natureza.
Em uma conjuntura internacional desfavorável, com os Estados Unidos da América a
abandonarem o Acordo de Paris, a presente exposição é também um momento e um
espaço de reflexão e de partilha do ideário da conservação da biodiversidade e do
próprio planeta.
Joaquina Soares
Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal
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ACÁCIO MALHADOR

Acácio Malhador nasceu em Setúbal em 1943.
Desde jovem que se dedica à pintura e à
fotografia, tendo participado em diversas
exposições individuais e colectivas em
Portugal e no estrangeiro.
Os trabalhos apresentados fazem parte de
uma série de nove pinturas e 10 fotografias
intituladas "Arrábida Proibida" que surgiram
a partir de uma visita à Reserva Natural da
Arrábida no inverno de 2015.

Acácio Malhador | “Arrábida Proibida” | 120x100m | Óleo s/tela | 2016
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Acácio Malhador | “Arrábida Proibida” | 120x100m | Óleo s/tela | 2016

Acácio Malhador | “Arrábida Proibida” | 120x100m | Óleo s/tela | 2016
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ANA LIMA-NETTO

Ana Lima-Netto, nasceu em Lisboa em 1960.
Licenciou-se em arquitetura em 1985, na Escola
Superior de Belas Artes de Lisboa.
É embaixadora Canson em Portugal.
Lecciona o Atelier Experimental na Sociedade
Nacional Belas Artes de Lisboa.

2nd World Festival Of Art On Paper, Eslovénia;
Euroarte, Porto 2001 - Capital Europeia da
Cultura, Portugal;
Prémio Vespeira, Montijo, Portugal;
Prémio Jávia, Espanha;
IV Bienal de Artes Plásticas da Marinha Grande,
Portugal;
XII Bienal de Vila Nova de Cerveira;
Supremo Tribunal de Justiça, Lisboa, Portugal;
XIII Bienal do Avante, artista convidada, Portugal;
Museu de Aveiro, Aveiro, Portugal;
Museu MAEDS, Setúbal, Portugal;
Fundação Eng. António de Almeida, Porto,
Portugal;
XV Bienal do Avante, artista convidada, Portugal;
“Arte Hoje” Sociedade Nacional de Belas-Artes,
Lisboa, Portugal;
“6º Passion for Freedom London Art Festival”,
Londres, Reino Unido;
“Colectiva de Artistas premiados da Exposição
Arte Hoje, 2014,SNBA, Lisboa, Portugal.

ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS:
Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa;
Árvore – Cooperativa de Actividades
Artísticas, Porto.
PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS:
Galeria Arte Vária, Coimbra, Portugal;
Galeria Belo-Belo, Braga, Portugal;
Galeria de Arte Efité, Lisboa, Portugal
Galeria de Arte Potthoff, Lisboa, Portugal
Galeria de Arte Damião de Goes, Embaixada de
Portugal, Bruxelas, Bélgica;
Centro Cultural da Praia, Cabo Verde;
Centro Cultural do Mindelo, Cabo Verde;
Centro Cultural Português, São Tomé;
Museu Infante D. Henrique, Faro, Portugal;
Centro Cultural Ho Yin, Macau, China;
Galeria de Arte Moderna da Sociedade Nacional
de Belas Artes, Lisboa, Portugal;
Supremo Tribunal de Justiça, Lisboa, Portugal;
Galeria Bozart, Lisboa, Portugal;
Museu MAEDS, Setúbal, Portugal;
Galeria António Prates, Lisboa, Portugal.

COLECÇÕES INSTITUCIONAIS e PRIVADAS:
Supremo Tribunal de Justiça, Lisboa, Portugal;
Governo de Macau, Macau, China;
Museu de Macau, Macau, China;
CEPAC - Centre Pour La Promotion de L’art
Contemporain, Bruxelas, Bélgica;
Centro Cultural do Mindelo, Cabo Verde;
Instituto Camões, Lisboa, Portugal;
Finibanco/Montepio Geral, Lisboa, Portugal;
Petrogal – Petróleos de Portugal, Lisboa,
Portugal;
Museu MAEDS, Setúbal, Portugal;
Canson Ibérica, Barcelona, Espanha.
Coleção Figueiredo Ribeiro
Coleção Armando Martins

PRINCIPAIS EXPOSIÇÕES COLECTIVAS:
Galeria Arte Vária, Coimbra, Portugal;
Galeria Belo-Belo, Braga, Portugal;
Caixa Geral de Depósitos, Lisboa, Portugal;
Centro Cultural Museu António Aleixo, Faro,
Portugal;
III Bienal de Artes Plásticas da Marinha Grande,
Portugal;
XI Bienal de Vila Nova de Cerveira, Portugal;

PRÉMIOS:
ArteHoje, SNBA, 2014.
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Ana Lima Netto | Série "Understand the Importance of Things",
"understanding #37" | tinta da china sobre papel | 50 x 32,5 cm | 2014

Ana Lima Netto | Série "Understand the Importance of Things",
" Intimate #65 " | caneta sobre papel | 50 x 32,5 cm | 2014

ANDREAS STÖCKLEIN

Intervenções a
destacar:
1999 – 2000:
Faculdade de
Direito de Lisboa;
2000: Estação
ferroviária de
Campolide,
Lisboa;
2010: Igreja da
Divina
Misericórdia, Alfragide, Lisboa;
2015 – 2017: Estação subterrânea de U-Bahn,
Essen, Alemanha;
2016: ‘Túnel do Quebedo’, Setúbal;
Em 2001 recebe o Prémio Jorge Colaço de
Azulejaria 2000 com Ratton Cerâmicas pelo
seu trabalho na Faculdade de Direito de
Lisboa.
Em 2017 recebe o prémio SOS-Azulejo de
melhor obra artística com Ratton Cerâmicas
pela intervenção no ‘Túnel do Quebedo’ em
Setúbal.

CURRICULUM VITAE
Andreas Stöcklein nasceu em 1957 na
Alemanha. Viveu até 1962 em Luanda.
Regressou à Alemanha. Frequentou entre
1977 e 1983 a Academia de Belas Artes em
Düsseldorf. Em 1982, numa estadia
prolongada na Serra da Arrábida, desperta o
interesse pela Landart. Em 1983, depois de
terminado o seu curso na Alemanha,
regressa a Portugal para iniciar a
aprendizagem de técnicas de azulejaria,
trabalhando em restauro e reprodução do
azulejo tradicional na firma Azularte em
Lisboa até 1988. Em simultâneo desenvolve
suas próprias formas de expressão sobre
azulejo, e em 1987 realiza na práia de
Odeceixe o projecto de Landart ‘Membrana –
da Transparência do Solo’. Em 1988, instala o
atelier em Setúbal. Em 1992 passa quatro
meses em residência artística na galeria
Artcore em Mönchengladbach, Alemanha.
Trabalha desde 1991 em colaboração com a
galeria Ratton Cerâmicas, Lisboa.

Representado por Galeria Ratton.

Andreas Stöcklein | Pormenor de “Tronco Nu” | Tinta-da-China s/ papel | 485 x 109cm | 2004 a 2017
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Andreas Stöcklein |
“Ansiedade” (Monoprint
de corpo) |
Tinta-da-China, Aguarela
s/ papel | 131 x 200cm |
2017

Andreas Stöcklein | Série “Oculto” | Fotografia | 36 x 27cm | 2012
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OUTROS CORPOS
Desprendo a expiração pela pele, o corpo faz
caligrafia nas águas do papel, escreve caracteres
sem fonética… uma espécie de sombra minha
que se imprime como no interior de um tronco.
Desenho-me de dentro para fora de olhos
fechados enquanto a mão me segue pelo mato.

O raciocínio dualiza a penumbra, anseia pelo fogo
da vontade exposta. Tento adormecer as palavras
para que o silêncio estremeça num tronco ao som
do impronunciado… aguardando. Exploro caminho
num movimento táctil de volta à superfície.

VERTIGINOSO DELÍRIO

em permanente renovação, pela qual se vão
gerando picos de evolução que atingem níveis de
consciência e de identidade.
Mas nem todos os sistemas conduzem a esses
níveis: a vida do tronco não implica identidade nem
consciência, e a sua morte inicia-se e prossegue
pela ruptura gradual dos equilíbrios que se vão
esgotando no interior das suas estruturas,
preservando a sua forma e a sua imagem.
É perante esse ilusório prolongamento da vida do
que foi o tronco, que o pânico da expiração pela
pele, o reconhecimento do vertiginoso delírio de
decomposição das outras formas de vida que
trazemos dentro de nós e não poderemos
controlar, que o raciocínio dualiza a penumbra e
desperta a nossa Zanga e a nossa Ansiedade,
sabendo que a consciência não lhe sobreviverá.
Assim, desenhando-se de dentro para fora de
olhos fechados, enquanto a mão segue pelo
mato, o artista vai construindo a sua obra como
um casulo da sua e das nossas breves
eternidades.
Galeria Ratton
Texto de Júlio Moreira
Lisboa, 26 de Maio de 2017

Andreas Stöcklein
23.05.2017

A Morte é a ruptura de todos os equilíbrios e o
regresso dos corpos ao metabolismo universal;
retorno de uma aventura de organização e
autonomia das partículas elementares, que pode
elevar-se até ao estrato luminoso da consciência.
É ao atingir esse limite que…o corpo faz
caligrafia nas águas do papel, escreve
caracteres sem fonética…
Uma imagem se antepõe ainda ao
reconhecimento de…a expiração pela pele…,do
delírio da decomposição orgânica.
… uma espécie de sombra (minha) que se
imprime como no interior de um tronco.
Significará tudo isto que no Universo Eterno e
Infinito, fora do Tempo e da Medida, a
permanente interacção das partículas leva à
formação de estruturas efémeras, que nas
infinitas oportunidades do acaso podem
prolongar-se, reproduzir-se e autonomizar-se do
substrato do caos.
As vigorosas emergências das estruturas
efémeras da matéria viva, confrontam-se,
cruzam-se, tecem a multiplicidade dos sistemas
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EMÍLIA NADAL

Festival de Música
de Leiria – 2001, e
instalações para o
Centro Cultural de
Belém (2000) e átrio
da Igreja da
Santíssima
Trindade, Santuário
de Fátima (2015
e 2016).
Entre 2002 e 2012,
presidiu à Direcção da Sociedade Nacional de
Belas Artes e, nos dois últimos biénios, à Mesa da
Assembleia Geral.
Está representada, com obras de pintura,
desenho e objectos nas colecções do Museu
Gulbenkian-Colecção Moderna, do Museu de Arte
Moderna de Serralves, do Museu de Arte
Moderna, Colecção Berardo, do Museu Nacional
do Teatro, do Centro Cultural de Belém, da
Galeria de Arte Contemporânea do Funchal, do
Museu Municipal de Tomar, doação José-Augusto
França, da Fundação D.Luis I, em Cascais, CGD.,
e em colecções particulares.

CURRICULUM VITAE
Natural de Lisboa, licenciou-se em Pintura na
ESBAL e expôs pela primeira vez em 1957, na
SNBA. Foi Bolseira da Fundação C. Gulbenkian
para a realização do projecto “Embalagens para
Produtos Reais e Imaginários”, dedicando-se à
pintura, desenho, gravura, video-performance e
objectualismo. Realizou numerosas exposições
individuais e de grupo no país e no estrangeiro.
Em 2015 expôs individualmente no MAEDS
“Imperativos”e “O Tempo e a Forma” na Galeria
São Mamede em Lisboa; em 2016 expôs
”Desenhos para cena” no Centro de
Documentação da CML.
Desenhou cenários e figurinos para o Ballet
Gulbenkian, SPA, Teatro Nacional de D.Maria II, e
ACARTE. Realizou murais em betão para a
Biblioteca João Paulo II-UCP e projectou o altar e
o novo espaço litúrgico no restauro da Sé de Faro.
Ilustrou livros infanto-juvenis e realizou instalações
para o Festival dos Capuchos (1986 e
1991), uma intervenção em vídeo sobre a
composição “Iris”, de João Pedro Oliveira, no XIX

Emília Nadal | “Le Paysage Survolé” |
acrílico s/tela | 33 x 46 cm | 1982
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Emilia Nadal | “Canção da Terra” (díptico) | acrílico s/tela | 130 x 97 cm | 2000

Emilia Nadal | “Sonata - Ao nascer do dia” | acrílico s/tela | 85 x 70 cm | 2015

12

ENTRE O CÉU E O MAR
(1977-2015)
As pinturas em exposição correspondem a
diferentes séries de trabalho, percorrendo um
espaço de tempo que vai de 1977 à actualidade.
Apresentam-se exemplos de algumas séries,
entre as quais “Paisagens Voadoras”, “Paisagens
Oblíquas”, “Canção da Terra” e “Sonatas”.
Pode perguntar-se que sentido tem uma
paisagem, e qual a finalidade de tantas variações
sobre os mesmos temas, tratando-se de
paisagens imaginárias ou de músicas inaudíveis
num quadro. A resposta está no olhar de quem
contemplar as pinturas, seguindo os roteiros
sugeridos em cada tela. E cada espectador fará a
sua própria leitura, a partir da memória do que já
viu e ouviu no seu mundo circundante.
Entre a imensidão do céu e a vastidão do mar,
desenham-se as montanhas, estáticas, sólidas e
imutáveis, a cortar a linha dos horizontes. Desde o
seu ponto mais alto deslizam por ali abaixo até
entrar nas águas abruptamente, ou a invadir o
mar sorrateiramente como patas de um dragão. E
ali permanecem.
Entre céus, mares e montanhas inamovíveis,
navegam as nuvens, imponderáveis ou densas,
que tanto os podem encobrir como desvendar,
criando cenários mutantes, efémeros e
coloridos, mas sempre luminosos. Porque a luz
define os espaços, as distâncias e a relação
entre as formas, assim como a refracção das
cores, a luz que na nossa interioridade permite a
percepção do que vemos e já vivemos, quando
estamos imersos numa paisagem que é tão
exterior como espiritual.

ARRÁBIDA é uma das serras cujos contornos,
agora simplesmente imaginados, estão presentes
nas minhas pinturas e desenhos, frequentemente
reduzidos a ilhas como pedaços da montanha
que se desprenderam do território e deslizam nos
mares; a Serra da Arrábida e a sua vegetação
campestre, fazem parte de uma recordação de
infância, no Portinho, com a percepção de uma
incomensurável beleza associada à experiência
de numa descida vertiginosa para o fundo, para o
azul e verde do mar. Foi inesquecível.
Paisagem de muitos espantos e de muitos
encontros, também ao pôr-do-sol e à noite,
envolvidos pela amizade e por muita música e
outras artes, nos belos locais onde aconteciam
exposições e concertos do Festival de Música
dos Capuchos no Monte da Caparica. Serra de
um afecto muito pessoal pela sua belíssima
brecha, pedra preciosa que procurei durante
meses para completar a construção do novo altar
da Sé de Faro, no qual apenas ela poderia ter
lugar. Voltar a Setúbal, e ao MAEDS a convite da
Dra. Joaquina Soares, para participar nesta
iniciativa com outros artistas, faz parte do Roteiro
da Arrábida e dos Afectos.
Emília Nadal
Maio, 2017
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MARIA GABRIEL

CURRICULUM ABREVIADO

exposição individual “40
Gravuras Memória”, no
Museu de Arqueologia
e Etnografia de Setúbal.

MARIA GABRIEL nasceu em Lisboa em 1937.
Bolsas de estudo da Fundação Calouste
Gulbenkian nos cursos de gravura na Cooperativa
Gravura. Frequência da Hochshule für Bildende
Kunst em Hamburgo. Pintora e gravadora escreve
de parceria com Alice Jorge, o livro “Técnicas de
Gravura Artística”. Obtém uma Bolsa do Fundo de
Fomento Cultural para desenvolver um trabalho
de pintura, gravura e desenho sobre os textos da
História Trágico-Marítima. Ilustra um livro para a
infância da escritora Teolinda Gersão. Executa
100 colagens para o livro “Sequências” do poeta
Liberto Cruz. Leccionou gravura artística. Expõe
desde 1963 individual e colectivamente. Expõe
em Macau e Honk-Kong, em 1991, a convite da
Fundação Oriente. Participa em 2002 na
exposição “100 Anos 100 Artistas”, na S.N.B.A.
Representa Portugal em numerosas bienais
internacionais de gravura desde 1969. Em 2006
organiza a exposição itinerante “50 Anos de
Gravura Portuguesa - uma plataforma para o
futuro”. Em 2014, concebe a exposição de
pintura, desenho e gravura, “José Augusto e
Maria Gabriel. Uma vida ao encontro da pintura”
no Museu Municipal de Vila Franca de Xira. Júri
de várias exposições de gravura e pintura. Em
2015 e 2016 fez parte do júri para atribuição do
prémio de Artes Visuais da Sociedade Portuguesa
de Autores.

Participa em diferentes
exposições colectivas,
destacando-se no
Museu Amadeo de
Souza Cardoso, na
Fundação Calouste
Gulbenkian, e Bienais
de Vila Nova de
Foto de Rainer Oehms.
Cerveira. Em 2015, foi
convidada a participar
nas bienais “L’arte E Il
Torchio” / Art and the Printing Press, Cremona,
Itália; “Global Print”, Alijó e, em 2016, na Bienal de
Gravura do Douro.
Obtém em l990 os Prémios de Pintura João Hogan
da Voz do Operário e Carlos Botelho da Câmara
Municipal de Lisboa. Em 1997, o 1.º Prémio da
Bienal de Artes do Sabugal. Em 1999, Prémio de
Gravura - 20 Anos, da cidade da Amadora. Em
2009, Medalha de Honra da Sociedade
Portuguesa de Autores.
Obras em diversas colecções públicas: Ministério
da Cultura, Caixa Geral de Depósitos
(Culturgest), Fundação Calouste Gulbenkian,
Fundação Oriente, Instituto Cultural de Macau,
Museu de Lunds Kunstall, Suécia, Museu de
Péscia, Museu de Xilogravura Contemporânea de
Carpi - Itália e em 2015 a convite íntegra a
exposição Bienal de Cremona em Itália.
Representada em numerosas colecções de
Portugal, Macau, Açores e muitas outras.

Entre 1990 e 1992 expõe, individualmente, em
Portugal, Macau e Hong Kong, trabalhos sobre a
História Trágico-Marítima. Em 2000 no Museu do
Traje, concebe uma instalação em flores naturais.
Em 2003, expõe na Galeria Y Grego. Em 2008
expõe “Variações-Pintura”, na CiDiarte. Em 2013,
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Maria Gabriel | “Banhistas”, Costa da Caparica | Aguarela sobre papel | 18 x 23,8 cm | 1962.
Foto de Miguel Proença.

Maria Gabriel | “As banhistas” | óleo sobre cartão | 33 x 40,5 cm | 1962.
Foto de Miguel Proença.
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ARRÁBIDA - CONVENTO FORTIFICADO

da gravura, cumprindo assim a nossa vocação.
Tínhamos uma casa na Trafaria. Aos
fins-de-semana atravessávamos o Tejo e, nos
dias intensos de calor, lá estava a lua vermelha
que nos acompanhava, motivo que influenciou a
série de pinturas “luas vermelhas”, das quais
restam hoje, em meu poder, apenas dois
trabalhos; e também os desenhos feitos nos
pequenos blocos que me acompanhavam para
todo o lado, sem as possibilidades de hoje, já
que tinha sempre de transportar a caneta e o
tinteiro da tinta-da-china.
Era um tempo em que pouca coisa nos era
facilitada, mas o desejo de concretizar a vocação
era muito forte e levava-me a fixar no papel a
emoção do momento vivido.
Alguns destes desenhos foram estudos que me
permitiram transportar alguns dos motivos para a
pintura de cavalete. Depois o meu trabalho foi
evoluindo para novas séries, menos relacionado
com a natureza, e muito mais com a imaginação.
O retrato do Sr. Dr. Mário Martins da Silva, datado
de 1976, e as fotos dos lugares da Arrábida e da
cidade de Setúbal, com o pintorv e outros
colegas do mesmo ofício, aparecem nesta
exposição para lembrar um companheiro de vida
e de percurso e prestar homenagem a um grande
coleccionador de arte portuguesa, protector de
artistas, cuja casa na Arrábida foi palco de
reuniões de amigos e artistas, e a quem se deve
estímulo e ajuda.
Maria Gabriel

Ao receber o convite que me foi dirigido pela Sra.
Dra. Joaquina Soares, para esta iniciativa, cujo
tema proposto é, justamente, Arrábida- Roteiro de
Afectos pareceu-me que, após 57 anos, seria
uma boa altura para que estes quadros e
desenhos viessem à cidade de Setúbal, e os
fizesse sair do “Convento Fortificado”, que é,
tantas vezes, o nosso atelier.
Quando se mostram obras do nosso começo, o
período dos anos 60, revisitamos também,
através da memória, todas as vivências
partilhadas desses tempos de iniciação e
procura, que nos ajudam a avaliar melhor o
caminho percorrido.
Estes trabalhos, relacionam-se com o tema
proposto e enquadram-se, na compreensão das
buscas que influenciaram o meu percurso. Não
consegui frequentar a Escola de Belas-Artes em
Lisboa, e só a partir de 1972 pude fazer estágios
na Hochshule Fur Bildende Kunst em Hamburgo
com o propósito de aperfeiçoar conhecimentos
especialmente no domínio da litografia.
Casei-me aos 22 anos, em 1960, com o pintor
José Augusto, meu primeiro orientador, e vivemos
ambos 46 anos de grandes emoções afectivas e
electivas. Um tempo de trabalho, de
experimentações e descobertas, de viagens, que
nos permitiram construir um caminho próprio e nos
ajudaram a viver melhor, e a enriquecer os nossos
conhecimentos tanto na prática da pintura como

Maria Gabriel | “Paisagem da outra banda” | óleo
sobre cartão | 27 x 20 cm | 1968
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MISÉ P.

BREVÍSSIMA BIOGRAFIA
Já foi intérprete. Na esfera pública ainda é professora,
tradutora, autora, desportista, artista plástica. Depois de
anos em combates de luta livre com o desenho e a
aguarela, encontrou na escultura um adversário muito
activo e dialogante, estranhamente cooperante, em que os
materiais se impõem como co-autores.
Trabalha em madeira, pedra e outros materiais.

Tempos houve em que ouvir dizer que o valor de
uma obra de arte dependia muito da nobreza do
material em que era feita me tirava do sério. Para
os defensores da hierarquização por material, a
pedra ocupa o topo da pirâmide, e, entre as
pedras, o mármore. De Carrara de preferência.
Esta corrente lítico-preferencial, muito enraizada
numa tradição escultórica perpassada por cíclicas
revisitações dos ideais greco-romanos, assenta
na convicção da excelência da aliança entre a
sofisticação da forma e a pureza do material. A
este discutível argumento vem juntar-se um outro,
quase religioso: o da perenidade, infelizmente
desmentido por graça (ou desgraça) das acções
de grupos extremistas muito habilidosos no uso
da marreta, do martelo e afins.

Escultura não é material, é ideia, conceito, às
vezes apenas luz e sombras; às vezes espaço e
tempo. Fluidez entre improváveis.
Pedra é mármore, alabastro, granito ou
pedra-sabão. Madeira é pau-santo, limoeiro,
cinamomo…. E qualquer que seja o arame, o
papel, o reciclado, poderão ser parceiros na
criação da obra de arte, poderão até ser
instigadores, agentes provocadores, desafios.
Mas obra de arte é o que acontece no seu
encontro com a ideia que toma conta do artista e
o persegue até ele a libertar e a revelar inusitada,
simples e sempre quimérica.
Misé P.
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Misé P. | "Biodiversidade" | Escultura em ferro madeira de cinamomo
oliveira e flores variadas | 120 x 90 cm | 2012
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ROSA NUNES

Torrão, 1955. Possui licenciatura em Sociologia e pós-graduação em Museologia. Fez diversos cursos na
área da fotografia na APAF (Associação Portuguesa de Arte Fotográfica) no AR.CO (Centro de Arte e
Comunicação Visual). Expõe regularmente como fotógrafa e artista plástica em exposições individuais e
colectivas desde 2006. http://rosanunesfotografia.weebly.com/

O JARDIM DENTRO DO JARDIM

Nunes me suscitam quando em desusada
ousadia confronta obras coloridas de uma cultura
periférica de resistência e criações da Serra-mãe
na sua mais pujante “imaginação”, falo
obviamente de flores, especialmente das da
família Orchidaceae, minúsculas e praticamente
imperceptíveis, agora ampliadas para nos
ensinarem a ver a essência das coisas vivas, em
concentrada beleza monocromática. A sensual
ervilha-de-cheiro ou a insectiforme Ophrys
speculum, que roubou às abelhas o seu traje de
gala pela boa causa da polinização, são jóias
preciosas da Natureza que a Arrábida conserva,
no seu jardim ilimitado onde a liberdade continua
a ser possível...
A obra da artista Rosa Nunes surpreende-nos e
inquieta-nos algures no cruzamento onde emoção
e razão se fundem.
Joaquina Soares

Quando evoco o seu nome, as imagens correm
céleres, em vertiginosa torrente.
Escolho o improvável: obras da arte de
sobrevivência.
A procura do belo levou-o ao jardim onde juntou
aos relvados as coisas bonitas, e às árvores e
flores acrescentou lenços de seda, laços,
lantejoulas e abraçou-as. Nesta ampla casa podia
dormir sob as estrelas, ler os livros que salvara da
catástrofe pousado em verde macio e
esmeraldino, ou falar com os menos atarefados
que atravessavam o seu mundo. Há lugar para a
diferença nas nossas cidades? Estaremos os
“bons” cidadãos, integrados nos “procedimentos
recomendados” mentalmente disponíveis para
aceitar a diversidade do Outro? Esta é a
interrogação maior que os trabalhos de Rosa
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Rosa Nunes | Série “Flores” | Fotografia digital impressa em papel Art Matt Fibre | 60 x 90 cm (cada) | 2017
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