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o museu do Côa é o local privilegiado de encontro entre
o arcaico e o contemporâneo, entre a arqueologia, a arte
e a ciência. a ideia de construção de um museu fora dos
seus limites, não só físicos, mas disciplinares, inclui a
exposição "o Desenho, força que nasce do silêncio" de
antónio faria, realizada em parceria com o museu
nacional de arte Contemporânea no âmbito do projeto
Portugal entre Patrimónios, no qual a fundação Côa
Parque participa.

Depois de meses de confinamento, o museu e o Parque
arqueológico reabrem ao público na comemoração
do 10º aniversário do museu do Côa, inaugurado em
2010. neste contexto particular, aposta na criação 
de múltiplos vínculos com o público, na experiência
de novas possibilidades e de novos encontros, 
proporcionando condições de segurança, cuidado 
e de bem-estar. 

o Vale do Côa é uma imensa galeria ao ar livre com
mais de mil rochas com manifestações rupestres,
sendo predominantes as gravuras paleolíticas, 
executadas há cerca de 25.000 anos que, associadas
ao potencial do universo digital, são uma verdadeira
motivação para a descoberta de novas lógicas de
expressão e novas lógicas de encontro. 

Estas obras de arte pré-históricas oferecem uma opor-
tunidade única para uma leitura coletiva do passado
e do presente e permitem múltiplas iniciativas nos espaços do museu e no exterior, 
reunindo um potencial de curiosidade, de conhecimento e de esperança no futuro que 
contribui para novas maneiras de ver o mundo. nesse sentido, “o Desenho, força que nasce
do silêncio” apresenta nas salas de exposições temporárias do museu uma série de trabalhos
recentes sobre papel que, pela sua estrutura e dimensão, comportam obras de grande 
formato, prendendo a atenção e envolvendo o visitante desde o primeiro contacto. 

numa época singular e exigente, tendo o desenho como um dos vetores privilegiados da
sua expressão, antónio faria aproxima-nos da natureza, das árvores e dos espaços ao ar
livre, numa intensidade tonal e traços singulares que revelam um universo pictural muito
próprio. Dando-nos pistas para nós próprios desenharmos um mundo melhor.
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Não sei muito bem o que é Deus, apesar de ter
tido uma educação católica. Mas tinha essa
ideia de força. Uma força qualquer. Não sou
desprovido disso, dessa ideia. E Deus pode
ser a natureza.

antónio faria. a importante ideia de melancolia

i

António Faria. O Desenho, força que nasce
do silêncio apresenta, nestas amplas salas
do museu do Côa, uma série de trabalhos
recentes sobre papel. num cenário de práticas
e programações vinculadas à contempo-
raneidade artística, a iniciativa e recetivi-
dade do museu do Côa às envolventes obras
de antónio faria possibilitam, numa época
singular e exigente, uma experiência explo-
ratória de possíveis modelos de encontro 
e proximidade, nos caminhos da arte, da
ciência e da tecnologia. a generosa escala
do espaço permite a exposição de obras de
grandes formatos, que nos abraçam por
completo e que parecem quase capazes de,
como diz o artista, “engolir uma pessoa”.
não nos devemos, contudo, inquietar. 
a sensação que experimentamos no encon-
tro com estes desenhos não é ameaçadora,
mas benévola. 

antónio faria (lisboa, 1966) começou cedo 
a projetar em imagens a força do vento, 
o movimento e a ação. alguns dos seus trabalhos (como é o caso de muitos dos que
aqui se podem ver), de composição modular, são feitos por partes, mas constituem um
só desenho, uma só ideia. a perceção da sua totalidade apenas acontece quando são
expostos em conjunto, dando assim a ideia de um registo amplo, imersivo. 

o seu processo de desenho é fluido. mantém um diálogo contínuo e aberto de expressão
com os trabalhos. a estrutura da obra e a natureza da cor caraterizam um lado muito
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emocional e a ideia de um espaço de algum modo fechado é contrariada pela vibração
luminosa a que o artista chega através da criação desta rede de desenho em que a luz
vai espreitando por entre os espaços riscados que constituem a representação de troncos,
ramos, folhagem. 

nestas paisagens, em que faria explora a melancolia e sensação de ensimesmamento,
de contenção espacial, pela densidade do traço sobre a superfície do papel, usando 
a natureza para a representar de modo puramente emocional, sentimo-nos a mergulhar
numa floresta primordial. o espaço da obra confunde-se, assim, com o da nossa 
imaginação, testemunhando em primeira mão aquilo que o artista há muito percebeu:
tudo é desenho.

ii

os 10 desenhos que vão da escala média à grande escala são outras tantas janelas abertas
sobre a paisagem, num registo que cita o clássico, mas que aqui revela o mergulho senso-
rial entre os ramos. abrimos a janela e entramos no bosque. o bosque envolve-nos. São
cores quentes: ocres, rosas, vermelhos. até o preto se torna cor quente, abraçado 
a estas luzes, ora fortes ora subtis. avançamos entre o arvoredo. E aprendemos desde
logo que o silêncio é a regra. 

É bom conversar sobre árvores, mas é melhor ouvi-las. E esse acto, que é uma decisão
de dar voz ao aparentemente imóvel, é essencial. as árvores são seres antigos e têm no
seu aDn um tempo longo, potencialmente milenar. Para as ouvir é necessário calar a nossa
própria voz, que tantas vezes se confunde com um surdo egoísmo, e demorarmo-nos
num lugar perto delas, como se tentássemos nós mesmos criar raízes. não há qualquer
perigo envolvido nessa escolha. Pelo contrário. E há seguramente a vantagem de conseguir
perceber que o mundo tem mais vozes além da nossa, o que é sempre benigno. não foi
por acaso que o orgulho entrou na lista dos pecados mortais. 

Por entre as árvores cantam pássaros, zumbem insectos e floresce a penumbra. Por
entre as árvores respira o mundo, na água que cai do céu e a que chamamos chuva. Por
entre as árvores se aninha a noite, piam os mochos, uivam os lobos. Por entre as árvores
correm os rios, os faunos, as fadas. aí se aninham as bruxas nas suas longas e solitárias
cogitações. Por entre a folhagem correm formigas e aranhas e passa, esquivo, o luar.
Por entre as árvores crescem civilizações e mitologias. Sem árvores quem seríamos? 

foi pelas árvores que me interessei pelo trabalho de antónio faria. Pelo seu gosto da
demora, pelo silêncio que cultiva, pela vontade de dar voz ao imóvel. num país que não
gosta de árvores, a dedicação de um artista que as coloca no eixo da sua ligação com 
o mundo é inusitada, talvez até perigosa. E, por isso mesmo, é urgente. 
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Devo dizer que cheguei primeiro às árvores pela literatura. mesmo vivendo perto delas,
as sombras, que projectavam no entardecer e que me inquietavam, não me deixavam
vê-las em si mesmas, na sua absoluta beleza, na sua infinita generosidade. foi Sophia
quem me abriu as portas da floresta e desde os meus cinco anos que essas portas não
mais se fecharam. Passei desde então a observá-las com veneração o que, mantendo
embora uma distância sacralizadora, me permitiu ainda assim o desejo de proximidade. 

alain roger, que já aborrece muitos teóricos da paisagem por excesso de citação, mas
de cujo breve ensaio sobre a teoria da paisagem continuo a gostar, confirmou-me há
mais de vinte anos o que eu observara desde que comecei a estudar história de arte:
que vemos a paisagem pelos olhos dos pintores. Eu acrescentaria, na verdade, que de
um modo geral vemos o mundo pela lente que os artistas nos oferecem — sejam eles
pintores, poetas ou músicos. E confirmo que as árvores se me tornaram próximas não
pela simples observação quotidiana, mas pelo acto de contemplação associado ao que
poderíamos genericamente definir como herança patrimonial. Desde as estórias que 
o meu avô manuel me contava, retrabalhadas a partir do tecido das narrativas populares
portuguesas, à visão de Sophia sobre a floresta, ao meu encontro com as diversas 
mitologias mundiais, até ao registo enamorado da paisagem pela Escola de Barbizon, 
e ao gosto de Henry moore pelas árvores no inverno, passando pela minha própria 
tentativa de as desenhar, nos anos já longínquos da adolescência, quando o desenho
se misturou, por influência paterna, nos meus dedos, elas nunca mais deixaram de
habitar a minha alma. o desenho, porventura mais do que outras formas de escrita,
obrigou-me à disciplina do olhar, nutrindo por isso uma vontade de descoberta que, até
hoje, me coloca à espreita, em cada Primavera, desse momento de eclosão, o instante
em que Deméter antecipa o regresso de Perséfone do Hades profundo. 

as árvores, contudo, sabem há muito que humano nenhum testemunhará esse exacto
momento. Quando as folhas abrem, quando as flores se revelam, já as surpreendemos
em pleno. nunca nesse íntimo entreabrir de portas para um mundo lento que a nossa
pressa e a nossa soberba não alcançam. 

iii

reconhecemos neste trabalho a exigência da quietude. também antónio faria tem isso
inscrito no seu aDn. Como referiu em entrevista recente, “Quando estou a trabalhar
estes desenhos, não é só aquela relação que estávamos a falar, é também esta ideia de
emoção, melancolia, até de alguma solitude, por assim dizer.”1 algo que vem consigo
desde criança, a ponto de terem perguntado à mãe se ele era mudo. 

i   in ferreira, Emília; Saldanha, lúcia. (2020). António Faria. A importante ideia de melancolia. lisboa: mnaC/DGPC.
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Esse lado contemplativo, de escuta, faz-lhe particular sentido entre as árvores.  não que
quisesse fazer-lhes o retrato (e, por isso, mesmo partindo por vezes de matrizes fotográficas,
as cores nunca são realistas), mas porque desejava captar a essência da perceção, como
se integrando claramente a sua visão da floresta (também com frequência registada em
esboço enquanto caminha, como aconteceu das diversas vezes que fez o Caminho de
Santiago, ou inventadas depois de ter os olhos repletos de floresta), estabelecendo um
diálogo. Projeto iminentemente particular, o desenho procurou servir a sua visão individual
do lugar, a criação de um topos artístico. 

o vermelho surgiu nessa linha de rutura com o mimetismo a que procurava escapar,
seguindo-se-lhe o amarelo e depois o negro do carvão, que lhe permitiu, além do mais,
“abrir o gesto” (retirando-o dos cuidados a que o traçado a caneta o obrigava). as canetas,
que ele compra vazias para as encher com uma tinta à base de álcool que vai criando
com variações de tom dentro da mesma cor, permitem uma criação do desenho quase
caligráfica. Essa escrita rigorosa vai enchendo as folhas até ao limite e saltando para outras
folhas, como se — quadrado a quadrado — fosse mapeando no seu diminuto atelier um
duplo do mundo repleto de árvores frondosas com os seus inevitáveis apelos e mistérios.
E vai-se adensando e criando corpo com o guache, enchendo o papel de tanta matéria
que o desenho quase se transforma em pintura. 

antónio faria, a quem interessa sobretudo “a necessidade que todos temos de ser criativos
e de como vamos materializar essa necessidade”, o “gosto de saber como as coisas 
funcionam, como é que elas nascem”, que é movido em particular pelo processo e pelo
movimento, sabe que a viagem é um processo de transformação interior. mas a viagem
de que aqui me ocupo não é apenas a do autor. Esta é já a minha viagem. Embalada
pelo gesto antigo do Desenho que no Côa teve berço. tecida com as minhas memórias
e o meu secreto desejo de um dia ouvir, finalmente, as árvores falar. Porque muito antes
de a ciência o ter descoberto, há muito o sabiam os poetas. Por mim, comprovei-o na
infância, ao surpreender a imposta imobilidade e esse súbito silêncio, apenas suspensos
do vento, que elas fingem ter, sempre que eu me aproximo. ainda não desisti. Um dia,
hei-de ouvi-las. Por enquanto, fico à escuta destes desenhos, que ecoam mágicos gestos
antigos, para os quais fica o convite: deixe-se perder entre a folhagem. Vai ver que não
se arrepende. 
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a forÇa Do ConJUnto

o efeito de combinação dos elementos, nas
peças reunidas na exposição “o Desenho, 
a força do silêncio”, prende a atenção do 
espectador numa experiência muito próxima
à da observação da paisagem. ambas ilustram
a força da imagem do conjunto.

foi a paisagem, como território de experi-
mentação, que inspirou a criação do museu
do Côa, originando uma estrutura funcional
que estabeleceu uma forma e uma ordem
no espaço, garantia de continuidade da
longa existência da arte rupestre do Vale 
do Côa.  Esta modulação plástica singular
do edifício resultou da integração e da 
sedimentação de complexidades e de exi-
gências relativas à localização e aos conteúdos
museológicos. Cruzou critérios de natureza
plástica e formal, reveladores de uma 
estratégia clara de diálogo entre o natural 
e o artificial. 

Como contentor, este edifício permitiu à arqueologia definir ambientes temáticos baseados
na imagem, na arte e na cultura, contextualizados no território e na paisagem envolventes,
em que os verdadeiros objetos de referência material são os sítios arqueológicos ao ar
livre. Este espólio museológico, único, testemunha o nascimento do gesto simbólico 
e do gesto técnico, a emergência da cultura e uma nova relação com a natureza. aqui,
neste cenário contemporâneo, os visitantes contactam com peças que testemunham 
o quotidiano de quem viveu no Vale do Côa, no Paleolítico. E se os homens do Paleolítico
utilizaram a pedra para fazer as suas representações da natureza, antónio faria, 
no papel, utiliza a mesma lógica de inscrição.  num gesto de risco e ritmo de pontos, 
a escala das suas linhas e cruzamentos ganha forma e torna-se comunicante no equilíbrio
do espaço e no silêncio das salas de exposições temporárias do museu.  

SolUÇÕES moDUlarES

recuando à adolescência, antónio faria queria fazer filmes de cinema de animação. 
na impossibilidade de concretizar o seu desejo, dedicou-se à banda desenhada. mas 
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a sua impaciência na conclusão dos trabalhos, levou-o a seguir a sugestão de seu pai,
fotógrafo, em conter numa só imagem, num só desenho, toda a necessidade dessa ideia,
dessa presença de movimento, de ação e de melancolia.

mais tarde, este seu trabalho modular surge por uma questão muito prática, por uma
necessidade espacial. o atelier era pequeno para a escala da obra. E é assim que continua
a desenvolver muitas das suas obras – através de módulos. mas, se não fosse um
apaixonado precoce por banda desenhada, teria optado por esta solução de construção?
a partir do momento em que o trabalho é modelado, a relação com a banda desenhada
está lá. Então, o que surgiu primeiro, a experiência ou o conceito? talvez encontremos
uma explicação em duas frases de anselm Kiefer:  o tamanho não existei e o conceito 
é necessário, mas não é o mais importanteii. 

a versatilidade das soluções modulares tem proporcionado a diversos artistas uma 
variedade de possibilidades estruturais, funcionais, cromáticas e gráficas. refira-se de
David Hockney que, nas suas múltiplas representações da paisagem, transportar as telas
de grande escala era um desafio. Bigger Trees Near Warter (óleo s/ tela, 460 x 1220 cm,
2007), foi pintada secção por secção e, posteriormente, montada no estúdio numa 
disposição sequencial de módulos.

não sendo intencional, a exposição “o Desenho, a força do silêncio”, dá visibilidade a uma
contaminação de soluções modulares adotadas em propostas construtivas, expositivas
e artísticas no museu do Côa. a ideia de fazer crescer uma obra a partir de um módulo
ou secção é manifesta nalgumas obras plásticas da exposição temporária. mas é também
identificável em elementos construtivos e na própria exposição permanente: as placas
regulares (material, forma, cor e textura) que revestem as fachadas do edifício, definem
um jogo arquitetónico determinante; no interior, surpreendem-nos as grandes caixas de luz
compostas por grelhas da informação museológica que combinam o efeito de geometria 
e conteúdos. 

Curiosamente, todas estas soluções partilham a ideia, mental e formal, de construção
modular. a nível das artes plásticas, o artista desenha e faz crescer a obra gradualmente,
módulo a módulo, simultaneamente diluindo fronteiras até obter um painel, uma visão
final singular.

a ÚniCa mEDiDa fiXa É o HomEm

no processo criativo é o trabalho que ganha corpo, sem qualquer controlo ou condi-
cionamento. “o desenho manda e eu obedeço” diz antónio faria.  não existe contenção
no momento em que o desenho acaba. o crescimento é interrompido porque a dimensão
do corpo já lá está. 
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Para antónio faria, o imaginário da compartimentação não é de todo o ponto de partida.
o seu gesto abstrato e sintético pressupõe a distância que o espectador tem da obra
para formar a imagem que o artista pretende. Joga com uma hipotética distância que 
o espectador tem do trabalho. E é o espectador quem vai completar o desenho com
aquilo que não está lá, ao posicionar-se espacialmente para ver a obra. a única medida
fixa é o homem. Com as suas próprias medidas físicas e limites de observação: os seus
sentidos, as dimensões do seu corpo e o alcance dos seus movimentos. Como também
Corbusier nos ensinou.

Estes desenhos não servem “só para inquietar, ou provocar, mas também para encantar,
divertir e apaziguar”.iii

i   Wullschlager, Jackie. (2014). Interview with Anselm Kiefer, ahead of his Royal Academy show. financial times.
ii Cué, Elena. (2018). Entrevista a Anselm Kiefer. www.alejandradeargos.com
iii Skapinakis, nikias (2016). PaiSaGEnS oCUltaS. artistas Unidos. lisboa.
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[…] Então comecei a introduzir essa ideia de movimento
num só desenho. Por isso o meu desenho tem muito
a presença do vento, que é a grande necessidade de
movimento, de acção para além da melancolia.” […]i

olho. 
olho de frente e para a frente. Esta contemplação tem
uma duração breve: um segundo. 

a sensação de me sentir envolta pela canopia guia-me
o olhar para cima, ainda que continue a olhar em
frente. Este movimento posiciona-me dentro e não
fora, torna-me participante devolve-me a minha 
escala. a escala humana.

a árvore ou o bosque — uma árvore é o bosque,
como nos lembra roberto Juarroz — é a mediação
entre a nossa escala e o azul infinito etéreo. É a medi-
ação entre a nossa dimensão e o táctil, o material, o denso castanho profundo da terra.
a árvore religa dois infinitos: o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. 

Essa ligação não é só física, morfológica, biológica, é também espiritual. Por isso a árvore-
-bosque é casa, é um ethos, é um ecos. E, como tal, é um sistema intenso complexo de
relações e de emoções que o seu universo ecológico, táctil, sonoro, aromático e saboroso
determinam.

Este sistema complexo encontramo-lo quer na vivência da árvore-bosque quer nas vozes
diversas de cientistas, de poetas, de escritores e de músicos. 

antónio faria revela-o através do seu desenho que se abre em traços, em rasgos de luz
e de cor na folha modular de papel. ou seja: sobre uma superfície da mesma substância
(o papel produto síntese da árvore-bosque) cria-se uma história nova, um espaço novo
e, simultaneamente, incorpora-se mais um elo no sistema. ou, como diria o próprio,
é criar a ideia de paisagem.

nada há mais estranho ao conceito de paisagem que a condição estática. a paisagem,
quer enquanto conceito quer enquanto espaço de habitar realidade concreta, é intrin-
secamente dinâmica. É a transformação constante, o movimento que a definem 
ontológica e teleologicamente. 

O
ABRI-

GO
aurora Carapinha

ECtUÉ - Escola de Ciências 
e tecnologia Universidade de Évora  

CHaia - Centro de História  
de arte  e investigação artística UÉ

i   in ferreira, Emília; Saldanha, lúcia. (2020). António Faria. A importante ideia de melancolia. lisboa: mnaC/DGPC.
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É o vento que infunde o movimento, o movimento parado, que se percepciona nas obras
de antónio faria. mas este movimento parado é também uma realidade vivencial
quando nos aconchegamos no interior da árvore-bosque. abrigar-se […] é escutar todo
o som, / conhecer todos os ventos/do inverno ou do verão, /receber toda a sombra 
do mundo. […] (roberto Juarroz)ii.

Esta presença do vento, esta necessidade do vento que faria refere leva-nos à poesia
de a.m. Pires Cabraliii uma vez que, para este, tal como para antónio faria, o vento não
é só movimento acção é também melancolia. Em Frentes de Fogo, Pires Cabral diz-nos:

O vento deixa, ao perpassar por ela,
inquieta, rumorosa e insatisfeita
a ramagem da mata. 

(ser como ele: deixar
Uma inquietação nas coisas que tocasse —
Mesmo ao de leve — 
E um rumor e uma 
Insatisfação.) 

O vento cala-se e parece acalmar,
Mas logo se eriça de novo em cólera e som.

(Aprender com a sua teimosia
a renascer assobiando
quantas vezes for preciso
do charco mortiço da serenidade.).

É esta insatisfação, esta vontade de renascer que se encontra no movimento parado
que se desfruta na árvore-bosque pensada, plantada, cuidada por antónio faria. 

ii  Juarroz, roberto (2018) . A Árvore Derrubada  Pelos Frutos, língua morta, Porto. p.77 
iii  Cabral, a.m.Pires (2019), Frentes de Fogo, tinta da China, lisboa, p.99  
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a experiência do Dar-a-VEr na obra de antónio
faria é uma experiência que confere à criação
todo o seu significado, que oferece um lugar de
honra ao espectador, que faz da imagem uma
aventura animada pelo im(pre)visto, contrário ao
déjà-vu.

Emergindo, como declara o artista, de uma força
silenciosa que é a génese da mais pura linguagem
visual, estes desenhos nada impõem ao visitante,
não o condicionam. Convidam-no, sim, a participar.
Essa pura linguagem visual não se reduz aqui 
à enunciação das caraterísticas meramente formais
e materiais dos desenhos, mas provém de um
gesto de abertura e expansão que enche de sons
pictóricos o silêncio original.

o trabalho do artista expõe o dinamismo do acto
perceptivo, patente na constatação de que o olho
constrói. antes dele, aconteceu o desenho,
evoluindo passo a passo, folha a folha, traço 
a traço, pigmento a pigmento, persistente 
e consciente de que o todo não lhe pertence,
mas é propriedade do olhar para o qual os 
desenhos existem. Expostos, oferecendo-se 
à visão, eles ocupam o espaço, habitam o lugar, desencadeiam o movimento, tornam-se um
corpo tão poderoso quanto instável, de que nos aproximamos e afastamos sucessivas
vezes, cativos e livres, seduzidos pela possibilidade de pertencer (-lhes).

a proporção das obras origina uma oscilação entre abstração e realismo naturalista,
como no pontilhismo e noutras experiências artísticas estreitamente associadas à escala
e à necessidade de chegar perto e ficar distante, experimentando as diversas sensações
que finalmente dão lugar à imagem. Esperaríamos, a partir das noções mais elementares
da psicologia da percepção, que perante nós surgisse uma figura dominante e global,
destacando-se de um fundo. mas as imagens que estes desenhos nos dão a ver, pese
embora possam conter até uma quase exatidão fotográfica, não incluem qualquer tipo
de domínio no processo de comunicação que com elas estabelecemos, nem se vinculam
à realidade. nascidas do silêncio, não nos emudecem. Convocam a fala, estimulam 
a conversação e oferecem-se à imaginação do observador. É cada um de nós que decide
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como ver e o que ver, e mais ainda o que sentir. as propriedades emergentes (um conceito
gestaltista segundo o qual a qualidade do conjunto de uma experiência não é inerente
a cada um dos seus elementos) são abertas a vários possíveis.

a distância muda o olhar. Ver de longe torna-nos mais objetivos (coloca o objectum fora
de nós). acontece que por vezes a distância é também aquilo que nos permite a apropriação,
o mesmo é dizer a subjetividade. o distanciamento, na relação com estes desenhos,
tem as duas dimensões. Ver de perto, por sua vez, torna-nos mais observadores, curiosos
em relação às origens, surpreendidos pelos detalhes e as não-formas, ainda silenciosas,
mas cheias já de um poder temporariamente oculto.

Perante a sua força geradora, não restam dúvidas sobre o princípio de que o todo 
é maior que a soma das partes. E igualmente temos a certeza de que sem as partes, 
a minúcia dos elementos, os preenchimentos e os vazios, as sombras e a luz, os volumes,
os pequenos gestos calculados (mas não amarrados a qualquer tessitura), a imagem
não aconteceria. no processo perceptivo, o nosso olho cerebral, que está para além da
retina, vê o que não está lá. a mestria de antónio faria consiste em preparar sabiamente
o material sensível para que essa magia possa acontecer. Planeando o fabrico, gozando-o
também, num modo autoral que contém o risco e o imponderável inerentes ao impulso
expressivo.

Desenhos que se resolvem em inteirezas que resultam de um conjunto de partes 
constitutivas. o mecanismo perceptivo é neste caso a integração. E se é verdade que 
a integração assenta em traços estruturais, também é verdade que permite contar com
elementos em falta e prever desenvolvimentos outros a partir dos elementos presentes.
liberdade, portanto, para usar com poucas restrições o que nos é dado a ver. Eyetrackings
sem padrão previsível. Parte ativa no diálogo, chegamos a transformar em poesia o silêncio
destes desenhos.

E ainda assim, de novo conforme aos mecanismos perceptivos, a forma resiste às 
perturbações. Por isso as derivas reencontram-se, agregam-se, conduzidas pela mão do
artista em representações que, podendo fazer existir outros seres e várias emoções, têm
a árvore e a floresta no seu âmago. não deixa porém de ser a nossa memória da árvore
e da floresta aquilo que é suscitado por cada uma destas propostas, muito apelativas
na sua harmonia monocromática e impregnadas de narração. 
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a transformação cultural que estamos a atravessar 
e o papel que nela têm as novas tecnologias da in-
formação têm sido frequentemente comparados 
à transformação decisiva da experiência humana
introduzida pela invenção dos alfabetos e da escrita,
com a qual marcamos o início da História. Estaremos
assim a assistir à emergência de uma nova forma
de transmissão da experiência cuja centralidade 
e abrangência se tornará suficientemente deter-
minante para reinaugurar uma narrativa sobre o
humano, enquanto ser dotado de pensamento
simbólicoi. não é por acaso que associamos trans-
formações essenciais da vida humana a mutações
no plano das suas formas de comunicação. o que
distingue o ser humano é a capacidade de reter 
e transmitir a experiência, exteriorizando essa
memória através de sistemas simbólicos e de me-
diações ou mnemotécnicasii. 

o ser humano é sempre composto por este “meio
técnico” (leroi-Gourhan) ou “meio associado”
(Gilbert Simondon) a que chamamos culturaiii. Ele
resulta da exteriorização da vida em algumas formas
artificiais e origina por sua vez a interiorização 
de algumas dessas formas como próteses, prolon-
gando deste modo o próprio processo de individ-
uação do humano. não existe, assim, uma natureza
humana – substantiva, incontornável e fechada –
mas, antes, um processo em aberto de constituição
do humano, lançado desde o seu começo mais arcaico. Pela mesma ordem de razões, a nossa
vontade e a nossa agência não são, nem nunca terão sido, sujeitos absolutos da história, mas sim
o resultado de uma tessitura entre o natural e o artificial, entre as leis da natureza e da vida e as
técnicas e criações humanas. 

Do mesmo modo, a História não tem talvez esse começo absoluto que assinalamos com a invenção
da escrita, havendo já uma narrativa do humano antes dela, que pode ser nomeadamente recebida
através das inscrições do Paleolítico. nas gravuras do Côa não encontramos apenas um reflexo
naturalista do mundo e uma sofisticação estética nascente, mas, sim, uma sofisticação simbólica
que suporta a representação e comunicação de uma visão do mundo: uma relação pensada ao
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território e aos outros animais, à vida e às forças que estão nela em ato. as gravuras do
paleolítico são a inscrição organizada dessa visão de mundo e o seu endereçamento à
comunidade dos humanos. independentemente dos locais recônditos ou expostos onde
encontramos essas marcas, tudo nos indica a partilha consciente de uma dada exper-
iência e a busca da sua eficácia simbólica, fosse qual fosse a sua eficácia real ou imag-
inária, e as forças transcendentes ou mágicas com que necessitasse de ser negociada.
o ser humano que nos deixou as gravuras rupestres do Paleolítico “está em condições
de realizar a inscrição, a narração e a partilha”ivda sua experiência e de nos fazer entrar
com ele numa etapa da História.

as linhas inscritas na pedra não são, neste sentido, substantivamente distintas das de
uma escrita, do mesmo modo que a superfície das rochas é já, também ela, algo que se
separa da mera natureza para se constituir em plano da representação. Este momento
primordial do desenho e da pintura que precedem a escrita está já plenamente habitado
pelo sentido e pela plasticidade do simbólico. no simbólico acolhe-se na verdade uma
complexidade e um sincretismo que excedem em muito o do “logos” (discurso), 
geralmente esquecidos pela rígida separação que a cultura da palavra veio a instaurar entre
os universos da linguagem e da imagem, do simbólico e do imaginário, da abstração 
e da figura, da linha e da mancha. 

o olho (que vê e que lê) e a mão (que escreve e que desenha) compõem sistemas 
distintos, mas também aparentados, e por isso as ligações entre a escrita e o desenho, 
a imagem e a linguagem pertencem ao plano mais íntimo do próprio pensamento sim-
bólico. os modos pelos quais a linha se faz contorno e imagem, inscrição, ou puro traço,
encontram no desenho um campo fundamental de experiência e de descoberta, que
permanece aberto até hoje. a linha pode devir um desenho, um vocábulo ou um mero
traço ou, ainda, adensar-se numa mancha e tecer uma paisagem ou uma atmosfera. tal
como da palavra pode emergir afinal uma imagem, e de uma imagem um conceito. Hoje,
por sua vez, quase tudo pode ser descrito por uma expressão numérica, cadeias precisas
de zeros e uns que se destinam a ser lidas por máquinas, e essa mesma abstração dos
números pode ser traduzida em palavras, imagens e sons. 

a redescoberta desta complexidade e potencialidade do simbólico acontece porventura
em momentos de transição entre sistemas mediais específicos e no advento de novas
técnicas culturais. a constatação frequente e desolada de que as novas gerações estão
cada vez menos entregues à escrita e à leitura é apenas um dos diagnósticos que se 
banalizou a respeito desta condição. a transformação extensiva dos nossos sistemas 
e práticas de comunicação está por sua vez anunciada na centralidade das tiCs e das redes
digitais, na emergência da economia da informação, da sociedade do conhecimento, 
e das novas práticas mediais. 
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o sentimento de que vivemos numa era de profunda mutação da experiência humana,
em que a própria relação entre natural e artificial, orgânico e não orgânico, natureza 
e cultura estão uma vez mais a ser negociadas, faz com que todo o regresso a um
património como o do Vale do Côa seja pleno de ensinamentos sobre o presente. 
as problemáticas atuais do humano (do plano genético ao ambiental, passando pela 
redefinição das formas de vida) estão em alguma medida próximos dos desafios das origens,
jogando-se uma vez mais na a constituição de um novo “meio associado” ao humano 
e numa nova etapa da sua individuação. 

a importância deste diálogo entre património e contemporaneidade informou em muito
as estratégias expositivas e comunicacionais do museu do Côa, nomeadamente através
das interpelações lançadas ao pensamento e à arte contemporânea , que se enriquecem
agora com os trabalhos de antónio faria. 

i  Zilhão, João «Simbólico», Secção linguagem in: Dicionário de arte, imagem, linguagem e Cultura,  
CECl/museu do Côa, 2011.

ii Stiegler, Bernard «mnemotécnica», Secção Cultura in: Dicionário de arte, imagem, linguagem e Cultura, 
CECl/museu do Côa, 2011.

iii leroi-Gourhan e Gilbert Simondon, citados por Stiegler, idem.
iv mondzain, marie-José, «antropologia da imagem» Secção imagem in: Dicionário de arte, imagem, linguagem 

e Cultura, CECl/museu do Côa, 2011.
v Vejam-se as iniciativas ligadas ao seu projeto museológico de raiz, como a sala dedicada ao escultor antónio 

Carneiro, a publicação online do Dicionário de Arte, Imagem, Linguagem e Cultura e, ainda, a linha editorial 
dos Cadernos do Côa.
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a distância muda o olhar. 
a experiência do Dar-a-VEr 

na obra de antónio faria é uma
experiência que confere à criação

todo o seu significado, 
que oferece um lugar de honra 

ao espectador, que faz da imagem
uma aventura animada pelo

im(pre)visto, contrário ao déjà-vu.
o espaço da obra confunde-se

com o da nossa imaginação,
testemunhando em primeira mão

aquilo que o artista há muito
percebeu: tudo é desenho.

"o Desenho, força que nasce 
do silêncio" de antónio faria 

é uma exposição realizada 
no museu do Côa em parceria

com o museu nacional 
de arte Contemporânea 

no âmbito do projeto 
Portugal entre Patrimónios. 

iniciou as comemorações 
do 10º aniversário do museu 
do Côa, coincidindo com um 

momento de desconfinamento 
e de regresso aos lugares 
de encontro com a arte 

e com a cultura.


