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Linha, Forma e Cor 
Obras da Coleção Berardo

“Inventar o mundo - Aquilo que não vemos 
pode, mesmo assim, ser real.“ 
Gerhard Richter

Esta exposição centra-se na análise de um 
conjunto de obras da Coleção Berardo, em 
que os artistas utilizam livre e criativamente 
a linha, a forma e a cor - elementos que estão 
intrinsecamente ligados à nossa vida, a tudo o que 
vemos, tocamos ou sentimos e que podem ser 
considerados os principais blocos de construção 
da arte abstrata desde o início do século XX.

O aparecimento da fotografia no princípio do 
século XIX tornou incongruente toda a forma de 
pintura naturalista e imitativa e levou os artistas 
a debaterem, questionarem e rejeitarem o 
conceito de arte.  Mas o século XX não se limitou 
a debater, questionar e rejeitar o conceito de arte, 
preocupou-se também em defini-lo e redefini-lo,
testando as suas possibilidades através da 
multiplicidade de estilos e movimentos.

A presente exposição pretende, a partir de quatro 
artistas presentes na Coleção Berardo - Malevich, 
Mondrian, Josef Albers e Ad Reinhardt - analisar 
a arte abstrata, o enorme leque de ações e 
possibilidades expressivas que dela surgiram, 
através da grande tensão que existe entre os seus 
diferentes ramos (não-objetiva, não-figurativa, 
absoluta e concreta).    

A arte abstrata surge no início do século XX, a 
partir das experiências das vanguardas europeias 
que recusam a herança renascentista das 
academias de arte e usam os elementos puros 
das artes visuais - como as cores, as linhas e as 
formas geométricas - na composição das suas 
obras, de uma forma não representacional e 
absolutamente livre. 

É, no entanto, a partir dos anos 40, no período 
pós-guerra, que a arte abstrata alcança o seu 
triunfo. Tendo começado em Paris, importada 
por artistas holandeses, russos e alemães 
que emigraram, conquistou a Europa inteira, 
ultrapassando fronteiras, continentes e oceanos, 
sendo o reflexo do estado de espírito dos artistas, 
profundamente tocados e afetados pelas ondas 
de choque que abalaram os valores da civilização, 
da cultura e da arte. 

É neste estado de espírito, aliado à sensação 
de liberdade que se vivia e à crença numa arte 
universal sem fronteiras, que devemos inserir o 
triunfo da arte abstrata no pós-guerra.

Malevich foi o primeiro artista que tentou 
seriamente chegar à pintura absoluta, purificada 
de qualquer alusão objetiva, através da 
supremacia da cor e da forma que nos permitiria 
alcançar a sensação pura e o carácter dinâmico 
da obra de arte. O seu pensamento influenciou 
profundamente a obra de artistas como Yves 
Klein, Manzoni e Robert Ryman.

Para Piet Mondrian, a eliminação do real e do 
visível era um princípio filosófico e transcendental 
que foi alcançado através de uma pureza estética, 
criada a partir dos elementos e das cores puras. 
Mondrian e o movimento De Stijl influenciaram os 
artistas do Action Painting, da arte monocromática, 
da arte cinética, da pintura zero e da Op Art. 

Influenciado pelo De Stijl, Josef Albers apresenta 
uma extrema redução da forma, elaborada 
com grande perfeição pictórica e técnica. As 
suas pinturas maiores, a série Homenagem ao 
Quadrado, pintadas a partir de 1950, demonstram 
claramente como as coisas elementares são 
inexplicáveis.  
A sensação de insegurança que as suas obras 
provocam são, sem dúvida, a grande prova da 
falibilidade da nossa percepção. A combinação 
das possibilidades perceptivas é infinita e 
a incapacidade de o nosso olhar as fixar é 
dolorosamente evidente, tanto física como 
mentalmente. É necessário ter uma enorme 
sensibilidade para captar as suas nuances e 
reconhecer a originalidade da sua obra.    

Para Reinhardt, a pintura só era concebível 
como sendo o produto de uma cultura à beira 
do fim. As suas pinturas aproximam-se do ponto 
zero, do que não é visível. Na década de 1950, 
utiliza apenas uma cor, passando do azul para 
o preto, capaz de variações infinitas, com a 
adição de cores primárias. Um preto que inclui 
todas as cores, que significa tudo, precisamente 
porque é negativo, propondo uma arte pura 
e vazia, absoluta, exclusiva, não-objectiva, 
não-representativa, não-expressionista, 
independente, intemporal e não-subjectiva.
Hoje, e com o distanciamento que o tempo 
nos permite, podemos concluir que a arte 
abstrata não foi unificadora, não aboliu a beleza 



nem eliminou o individualismo, antes pelo 
contrário, deu origem a inúmeras possibilidades 
expressivas, algumas das quais tentaremos 
analisar nesta exposição através do jogo de 
conceitos, intuições e sentimentos que os 
artistas exploram e que nos provocam diferentes 
emoções e interpretações, tornando-as assim 
emancipadoras  e renunciando às mensagens 
que nos são impostas.

“Grau zero” da pintura: Malevich, Mondrian, 
Albers e Reinhardt

No início do século XX, o Cubismo rompe em 
definitivo com a função da pintura enquanto 
manifestação artística definida pela cópia 
direta da realidade. Mesmo que ainda derive 
as suas formas de objetos, o Cubismo assume 
a organização interna de uma pintura como 
independente da realidade externa que pretende 
representar. Este processo irá culminar na 
Abstração. No caso da pintura, tem como 
consequência o abandono da função histórica 
de janela ou espelho para se constituir como 
prática autónoma, cujo valor advém das suas 
propriedades intrínsecas e não pela capacidade 
de representar um outro objeto.
É neste contexto de abandono à referência 
exterior e depuração dos elementos internos que 
Kazimir Malevich, Piet Mondrian, Josef Albers e Ad 
Reinhardt vão procurar o “grau zero” da pintura. 
Trata-se do esforço para identificar o núcleo 
essencial da pintura - a sua manifestação em 
estado puro - já completamente liberta de tudo 
aquilo que não contribui diretamente para a sua 
constituição enquanto pintura. O trabalho destes 
autores irá, então, caracterizar-se pela atenção 
sobre os elementos base da pintura: a cor, linha, 
forma e bidimensionalidade, isolando e reduzindo-
os ao limite. E se num primeiro momento a 
exclusão do não essencial incide no aspeto 
interno da pintura, irá eventualmente estender-
se ao próprio formato exterior. Neste sentido, a 
reincidência do formato quadrado surge como 
consequência do mesmo processo de isolamento 
e redução. Sendo um retângulo de lados iguais, 
o quadrado afasta-se dos formatos vertical do 
retrato, e horizontal, da paisagem, géneros da 
representação sem lugar numa lógica puramente 
pictórica.
Kazimir Malevich associa o “grau zero” da pintura 
à cor. Segundo Malevich, a verdadeira criação 
“não-objetiva” (isto é, que não deriva de objetos) 

deve desenvolver-se a partir da cor, não como meio 
para descrever um outro objeto ou assunto, mas 
como fim autónomo. Com base nestes princípios, 
Malevich cria o Suprematismo, movimento que 
eleva a pintura a um grau de realismo até aí inédito: 
um realismo de natureza cromática, que assenta 
nas propriedades efetivas e matéricas da cor, tão 
reais como o são as montanhas, o céu, a água.
A busca pela essencialidade, não apenas da 
pintura, mas que subjaz a todas as coisas do 
mundo, leva Piet Mondrian à redução progressiva 
do seu vocabulário formal até a um sistema de 
cores primárias, neutras, linhas horizontais e 
verticais. Para Mondrian a essência da pintura não 
narrativa deverá ser procurada na combinação 
dos seus elementos base segundo um equilíbrio 
dinâmico, isto é, a compensação mútua das suas 
forças, expressando a tendência universal para o 
equilíbrio e harmonia.
Josef Albers atribui à interação da cor a 
capacidade que uma pintura tem de criar emoção. 
Notando, no entanto, que a cor é profundamente 
instável (a sua perceção varia conforme 
quantidade, luz e influência da cor vizinha), Albers 
desenvolve um método rigoroso para documentar 
os efeitos cromáticos. Entre 1950 e 1976 (ano da 
sua morte), Albers realiza mais de mil pinturas da 
série Homenagem ao Quadrado, cada uma com 
uma interação cromática diferente a partir da 
matriz de três ou quatro quadrados. A forma neutra 
e estável do quadrado, juntamente com aplicação 
de cores puras, diretamente do tubo e através 
de espátula, permite a Albers eliminar qualquer 
presença de gesto ou subjetividade, que poderiam 
perturbar a interação cromática e introduzir 
instabilidade.
Finalmente, entre 1953 e 1967, Ad Reinhardt 
realiza um conjunto de pinturas negras que 
designa de “pinturas derradeiras”, que combinam 
dois paradigmas da abstração, o monocromo 
e a grelha. São chamadas derradeiras porque 
Reinhardt concebe-as como as últimas do seu 
género, conclusão lógica do percurso que havia 
sido trilhado pela Abstração desde o advento do 
Cubismo. A perceção destas pinturas não é, no 
entanto, imediata, e exige ao espectador uma 
contemplação prolongada: são compostas por três 
diferentes tons de negro, resultantes de mistura 
com vermelho (nos cantos), verde (barra horizontal 
ao centro) e azul (barra vertical, ao centro).
Longe de esgotarem as possibilidades da 
Abstração, as propostas radicais de Malevich, 
Mondrian, Albers e Reinhardt são iniciadoras 
de caminhos que vão ser continuados pelas 



manifestações artísticas subsequentes, 
confrontando a pintura com os seus próprios 
limites e definições, colocando uma ênfase 
crescente na perceção do espectador.

Monocromo e Grelha 

A partir do caminho aberto pela Abstração, 
a pintura procura meios de afirmar a sua 
autonomia relativamente ao espaço exterior e 
a sua especificidade perante outras disciplinas 
artísticas, como a escultura. O monocromo e 
a grelha surgem como respostas radicais a 
estes propósitos. Se, de um modo geral, ambas 
concentram a pintura dentro dos limites físicos 
da tela, reiterando a sua planura, a constituição 
da grelha vai tender, eventualmente, para a 
expansão da pintura para fora do quadro, rumo 
ao espaço tridimensional. Este desafio aos 
seus limites materiais vai colocar em causa a 
própria definição de pintura enquanto prática 
bidimensional.
Definido como pintura de uma cor só, o 
monocromo nasce da dissolução da dicotomia 
fundamental de representação em pintura: a 
inscrição de uma figura sobre um fundo. Ao unir 
primeiro plano e plano de fundo, o monocromo 
elimina a ilusão de profundidade, pondo em 
evidência a bidimensionalidade fundamental 

da pintura, que precede qualquer tipo de 
representação. De seguida, ao fazê-los coincidir 
com as margens exteriores da tela, o monocromo 
abandona também a função de ecrã, que repete 
as relações de figura-fundo do espaço exterior, 
para tornar a própria pintura uma figura de 
presença autónoma sobre o fundo do espaço real 
que a recebe.
Pelas suas características, o monocromo é 
uma forma profundamente ligada ao tempo: 
promove um sentido de acumulação de tempo 
presente, através da perceção prolongada e 
paradoxalmente, a atemporalidade, pois renuncia 
a qualquer intromissão de influências mundanas 
que perturbem a sua pureza. Artistas como 
Fernando Calhau, Pires Vieira, Ângelo de Sousa, 
Yves Klein, Hiroshi Sugimoto e Peter Joseph, 
cujo trabalho alude, direta ou indiretamente, ao 
monocromo, vão desenvolver esta noção dupla 
de tempo. Esta ambivalência sublinha ainda a 
ideia de monocromo como forma que se firma 
na fisicalidade, mas cuja posição no limiar do 
visível aponta, em simultâneo, para a superação 
do plano material e acesso a uma realidade 
não palpável, o transcendente. Por esta razão 
o monocromo é frequentemente associado a 
elementos não delimitáveis, como a noite, o céu 
e o mar.
A organização geométrica foi até ao século XIX 
utilizada ao serviço da representação, como 
meio de compor e organizar a distribuição das 
figuras pelo espaço do quadro. No século XX, 
e com o advento da Abstração, a geometria e 
a grelha (seu sucedâneo) passam a ser meios 
de autonomizar da realidade interna da pintura 
relativamente ao espaço exterior.
A grelha é também ambivalente: se por um lado, 
evidencia a bidimensionalidade da tela e reforça 
a sua autonomia, porque é manifestamente 
antinatural e afasta, assim, quaisquer indícios 
de representação; por outro lado, é um padrão 
regular de extensão potencialmente infinita, 
que admite continuidade para lá dos limites do 
quadro. Esta ambivalência vai ser decisiva para 
perceber a relação da imagem interna com as 
margens exteriores do quadro, a exemplo do 
trabalho de Al Held e Imi Knoebel.
Desta relação emerge finalmente a possibilidade 
de desenvolvimento das formas pictóricas para 
além dos limites bidimensionais da tela, como 
se verifica no trabalho de Alan Charlton e John 
McCracken. Neste último, sucede-se o abandono 
do plano vertical da parede - lugar tradicional da 
pintura - rumo ao plano horizontal, já conotado 

Fernando Calhau
Sem Título # 115, 1998
Acrílico sobre tela de linho



com a tridimensionalidade da escultura, 
apontando uma miscigenação disciplinar além 
das categorias tradicionais.

da expressão individual vai adquirir particular 
relevância durante movimentos das décadas 
quarenta e cinquenta do século XX, como o 
Expressionismo Abstrato e, concretamente, 
na action painting e dripping característicos de 
Jackson Pollock.
Ainda que coincidam na recusa da composição, 
ou seja, o entendimento da superfície da pintura 
como espaço planeado e provido de hierarquia 
interna, Frank Stella, Cy Twombly, António 
Sena e Ian Davenport vão também, no entanto, 
desapossar a linha orgânica e expressiva do 
sentido autobiográfico que lhe é habitualmente 
associado.
O trabalho de Frank Stella procede à síntese 
entre pintura, escultura e arquitetura. Este mural 
que dispensa suporte arquitetónico, define um 
plano curvo, não deixando de ser bidimensional 
(carece de relevo), ao mesmo tempo que mantém 
uma presença tridimensional, arquitetónica. A 
ausência de sentido de composicional resulta 
não apenas da dimensão e extensão da peça, e 
impossibilidade de uma leitura total, mas também 
da acumulação e profusão de elementos. A 
simultaneidade de estímulos causada por gráficos 
computadorizados, stencil, cores fluorescentes, 
elementos geométricos, polígonos irregulares e 
arabescos, decalques e grafitos, impede a fixação 
de um ponto central da composição, bem como 
a remissão para uma dimensão psicológica do 
artista.
A autografia de Cy Twombly está mais próxima 
do grafito ou inscrição que desfaz a pureza do 
suporte, que do gesto enquanto expressão 
subjetiva. A sua marca não comunica uma emoção, 
nem aponta para uma subjetividade individual, 
mas remete apenas para si mesma, hermética. 
Deste modo, Twombly separa linha autográfica 
da dimensão autobiográfica, contradizendo o 
princípio fundamental de uma marca: a inscrição 
torna-se, assim, e paradoxalmente, uma forma de 
oclusão.
No trabalho de António Sena, a autografia liga 
pintura e desenho segundo uma linguagem no 
limiar da escrita. A sucessão de marcas ocorre 
através de uma espécie de automatismo, que 
recusa, no entanto, legibilidade da escrita, e cuja 
irregularidade perturba a noção de composição. 
A marca de Sena alude, assim, como que a uma 
pré-linguagem, anterior à educação da mão e 
formação do gesto para o sentido comunicacional 
da escrita e do desenho.
Partindo da cor como matéria constituinte da 
pintura, Ian Davenport recorre numa espécie 

António Sena
Sem título, 1989
Acrílico sobre tela

Linha e Gesto 

À semelhança do que ocorre ao nível da cor, o 
abandono da representação vai também libertar 
a linha das suas funções tradicionais de contorno 
e definidora de forma, permitindo a exploração 
das suas qualidades intrínsecas. Enquanto que, a 
exemplo da grelha, a linha geométrica favorece a 
composição - dividindo e organizando o espaço 
interno da pintura, bem como a relação coerente e 
significante das partes com o todo - pelo contrário, 
a linha orgânica tende a perturbar a estaticidade 
intrínseca da pintura, introduzindo movimento, 
desordem e dispersão. 
Neste contexto, a linha informal (i.e., que já não 
define forma) e gestual (i.e., a marca deixada pela 
ação do artista sobre um suporte) têm um valor de 
autografia, assinatura: remetem para o momento 
singular da sua realização e estão frequentemente 
imbuídas de uma carga autobiográfica. Este 
entendimento da linha enquanto meio direto 



de dripping que, ao contrário do de Pollock, 
carece de ação. Antes, o processo de Davenport 
é simultaneamente aleatório e controlado: o 
esquema de cores é determinado pelo artista, 
no entanto, a sua aplicação na tela decorre 
de derrame vertical provocado pelo efeito da 
gravidade, resultando num efeito ótico.

Implosão e Conflito 

É possível identificar, de modo geral, duas 
grandes tendências na Abstração: uma de tipo 
geométrico, retilíneo e planeado, e uma outra de 
tipo orgânico, curvilíneo, ligado à expressão, ao 
gesto espontâneo e intuitivo.
Algumas práticas artísticas das décadas de 
sessenta e setenta do século XX vão caracterizar-
se pela desmaterialização da obra de arte. Isto é, 
criticam a noção de que a finalidade da arte passe 
unicamente pela produção de objetos, suscetíveis 
de entrar numa lógica consumista. Neste sentido, 
vão explorar aspetos ligados ao processo, ação, 
movimento e efemeridade, tomando o corpo como 
meio, matéria e suporte artístico. A emergência 
de happenings, body art e performance art vai 
ainda coincidir com a valorização de perspetivas 
até então com escassa visibilidade no contexto 
artístico, como aquelas ligadas aos movimentos 
feministas. Apesar de alternativas às formas 
artísticas tradicionais, estas novas práticas podem 
ser entendidas como desenvolvimento crítico 
dos géneros artísticos historicamente recebidos, 
como a pintura e a escultura, agora desenvolvidos 
num campo expandido, fora dos seus suportes 
tradicionais e miscigenadas com outras práticas 
e meios.
É possível detetar, nas performances para a 
câmara de Ana Mendieta e Bruce Nauman, a 
presença vestigial das duas modalidades da 
Abstração há pouco referidas: a de pendor 
orgânico e expressivo, na marca deixada por 
Ana Mendieta, e a outra de pendor geométrico 
e estrutural, na ação repetida em torno de um 
quadrado, por Bruce Nauman. A forma abstrata 
é agora dirigida como crítica precisamente ao 
contexto que esteve na sua origem, desmontando 
as próprias noções que ajudou a construir: 
a autonomia da obra de arte e a separação 
fundamental entre disciplinas artísticas.
O trabalho de Ana Mendieta vai confrontar-se 
com um contexto predominantemente masculino, 
tomando o Expressionismo Abstrato em particular 
e a tradição Modernista como um todo. Utilizando 

o corpo como meio e matéria plástica, o gesto 
efémero de Mendieta resulta numa imagem 
abstrata, que afirma não só a sua particularidade 
enquanto artista mulher, mas sobretudo enquanto 
sujeito, usando um material que é exclusivamente 
seu (o próprio sangue). Este trabalho é marcado 
por diversos níveis de ausência: do objeto 
resultante da ação, do corpo deixa uma marca 
da sua presença, mas também uma reação à 
ausência de voz das mulheres no que concerne a 
produção de imagens do corpo feminino.
O trabalho de Bruce Nauman envolve 
frequentemente a repetição de ações monótonas, 
testando a resistência do artista, na repetição 
mecânica de um gesto, e do próprio espectador. 
Recorrendo a uma espécie de coreografia ou 
dança, Nauman usa o próprio corpo para marcar 
de forma reiterada, uma superfície bidimensional: 
um quadrado traçado no chão do atelier. A ação 
do corpo do artista é análoga à de uma grelha, 
definindo e mapeando um plano bidimensional.

José Loureiro
Sem Título, 2008
Óleo e guache sobre papel



Abstração enquanto repositório 

Durante a primeira metade do século XX, a 
Abstração rompe com o passado histórico, 
afirmando a pura visualidade da pintura e o 
abandono à referência exterior. No final do século 
e início do século XXI, porém, a acumulação de 
experiências e discursos em torno da Abstração 
vai torná-la aquilo que anteriormente rejeita: uma 
forma densa, carregada de história.
A Abstração realiza-se, assim, como 
repositório rico em referências visuais e 
teóricas, a ser acedidas e reintroduzidas na 
contemporaneidade, explorando as suas 
contradições e acrescentando leituras. 
Inovações como o readymade vão refletir-se 
ainda no alargamento das práticas artísticas 
e, consequentemente, da própria pintura. Ao 
mesmo tempo que expande o seu campo, 
cada vez menos limitada a um conjunto de 
técnicas ou materiais, a pintura aprofunda 
também a reflexão sobre aspetos sempre 
presentes: o seu estatuto enquanto objeto, a 
sua relação com a representação e a tensão 
que mantém com a tridimensionalidade. Neste 
campo alargado, objetos que refletem acerca 
da natureza da pintura, isto é, que falam sobre 
pintura, remetendo para a coleção de formas 
e ideias que compõem a sua história vão, 
em certa medida, emanar algo de pictórico, 
afirmando-se efetivamente enquanto pintura, já 
desembaraçada dos suportes tradicionais.
Adotando um método quase científico, Pires 
Vieira cria inventários pessoais de formas 
e cores, que reúne e guarda em arquivos 
numerados, sendo um caso paradigmático de 
como o objeto sobre pintura vai adquirir uma 
natureza e apresentação pictóricas.
Gary Hume usa um esquema formal baseado 
no círculo e no retângulo, que apropria de 
portas de hospitais (são, respetivamente, 
janela e encosto para a mão). Esta dimensão 
de readymade é reforçada pela relação literal 
entre tema e material, na medida que Hume usa 
nas suas pinturas as mesmas tintas industriais 
que são usadas nas portas. My Guernica é um 
dos últimos trabalhos da série Door Paintings, 
revelando no título uma camada de subjetividade, 
autobiografia e investimento emocional até, 
que contradiz a autorreferencialidade e aspeto 
despersonalizado da pintura.
Combinando materiais tradicionais e industriais 
com objetos do quotidiano, desenvolvendo ainda 
tipologias históricas, como a coluna, o arco, o 

túmulo, o monumento e o totem, a escultura 
de José Pedro Croft integra frequentemente 
aspetos pictóricos. Neste sentido, as caixas 
(motivo habitual no trabalho de Croft) procedem 
ao isolamento, circunscrição e conservação de 
um espaço interior relativamente ao exterior. 
Este aspeto vai evocar a dimensão de pintura 
enquanto ecrã ou enquadramento que, em 
articulação com a escala e materialidade 
escultóricas, vai exigir do espectador uma  
perceção que é ao mesmo tempo visual e 
corporal, imaterial e presente.
A pintura de José Loureiro afirma, por um 
lado, a adesão ao cânone modernista e por 
outro, a sua transgressão. Utilizando moldes 
para fixar e repetir formas, José Loureiro cria 
composições de pendor estrutural através de 
execução manual, na qual valoriza os aspetos da 
fisicalidade da pincelada, e afirma a pintura como 
exercício simultaneamente intelectual e plástico, 
manual.
No esteio de um trabalho objetual que reflete 
acerca da natureza do espaço enquanto 
conceito e experiência, Fernanda Fragateiro 
utiliza um catálogo de Lucio Fontana para 
explorar a contradição inerente à tradução 
de tridimensionalidade através do suporte 
bidimensional, a impressão. Partindo da 
obra do artista italo-argentino, que supera 
a bidimensionalidade da pintura através da 
introdução de profundidade, Fragateiro reverte 
as incisões de Fontana de volta ao espaço 
bidimensional. Já com Noronha da Costa a 
referência a Fontana é cruzada com a alusão 
ao pintor renascentista Piero della Francesca. 
Separados por cinco séculos, estes autores 
refletiram acerca da natureza da imagem em 
pintura e a sua relação com a profundidade: 
ilusória, do mundo para a pintura, no caso de 
Piero della Francesca, e efetiva, e em sentido 
inverso, no caso de Lucio Fontana.

Pedro Cabrita Reis 

Ainda que se concretize frequentemente sob a 
forma escultória e adote a escala e materiais da 
arquitetura, o trabalho de Pedro Cabrita Reis vai 
confrontar-se com uma tradição pictórica.
O título de Cabinet d’Amateur #2 (Stockholm 
version) remete para os antigos gabinetes 
de curiosidades, divisões privadas onde se 
expunham, até ao século XIX, coleções de 
objetos de diferentes naturezas, artefactos e 
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elementos naturais. Estas formas de organização 
pré-científicas, algures entre o arquivo e a 
coleção, vão dar origem aos museus modernos. 
O gabinete surge, assim, como espaço de 
acumulação de informação, mas também 
como tentativa de organização e formação de 
conhecimento. 
Neste sentido, Cabinet d’Amateur #2 (Stockholm 
version) apresenta-se como uma espécie de 
súmula das formas e ideias que permeiam a 
História do Modernismo e em particular da 
Abstração. É possível identificar alguns dos seus 
paradigmas, como o monocromo e a disposição 
em grelha, bem como a ideia de pintura enquanto 
construção, aqui não apenas visual, mas efetiva, 
utilizando os materiais industriais da arquitetura, 
o estilo impessoal e qualidade seriada 
associadas à Arte Minimal. Ainda assim, não deixa 
de remeter para a tradição da pintura antiga do 
retábulo, na sua condição de políptico, e à função 
simbólica de janela, concretizada através do 
uso de elementos de fachadas arquitetónicas, 
como o vidro e perfis de alumínio. A utilização de 
materiais com uma existência e função prévias 
(neste caso, elementos da fachada de um edifício 
de escritórios em Estocolmo) desenvolve ainda 
uma dimensão de readymade, na medida em 
que Cabrita Reis apropria e descontextualiza 
elementos quotidianos, dando-lhes uma nova 
natureza artística e disciplinar.

Trata-se de uma obra que sintetiza pintura, 
escultura e arquitetura, para se concretizar 
enquanto instalação, onde o gabinete é 
concebido enquanto espaço habitável e de 
reflexão, colocando em relação a memória de 
diferentes momentos da Abstração ao longo do 
século XX.

Pedro Cabrita Reis
Cabinet d’Amateur #2 (Stockholm version), 2001
MDF, ferro e acrílico sobre vidro


