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Os esplendores de Gérard Fromanger 
Éric Corne

As cores são, para mim, como pessoas 
humanas que têm o direito à palavra.

A exposição de Gérard Fromanger (1939–2021)  
no Museu Coleção Berardo, no âmbito da 
Temporada França-Portugal 2022, apresenta 
diversas séries que marcam a sua obra: vinte e 
seis ao todo, que serão aqui exibidas num con-
junto de mais de sessenta quadros seminais, 
desenhos e serigrafias, bem como a sua curta-
-metragem Film-tract n° 1968 [Filme-Panfleto 
n.° 1968], de 1968, realizado com Jean-Luc 
Godard.

 «A cada quatro ou cinco anos, volto a pôr tudo 
em causa», costumava dizer Gérard Fromanger. 
A cronologia, afinal, pouco importa, uma vez que 
a sua obra forma um todo. Esta exprime-se na 
evidência do fragmento, cada um funcionando 
como totalidade em reserva. Por isso, oferece-
-se a uma leitura sem princípio nem fim.

Cada período, feito de dúvidas, ruturas, recom-
posições, técnicas diferentes, constitui um con-
junto de uma grande coerência. De acordo com 
o seu desejo reivindicado de uma evolução 
constante, de pintar numa sociedade livre, as 
imagens criadas pelo artista através dos seus 
métodos devem ser compreendidas enquanto 
aspetos do real. O conjunto da sua obra, com as 
suas múltiplas metamorfoses e os seus questio-
namentos sobre a forma, e mesmo a técnica,  
é uma emanação dessa liberdade de criar.  
No seu trabalho, as séries respondem a uma 
lógica interna, marcando cada uma das épocas 
com a sua biografia íntima, os seus encontros,  
a sua relação com a atualidade e, de modo mais 
amplo, com a história. As séries Splendeurs 
[Esplendores] I, II e III acham-se no âmago da 
presente exposição, dando-lhe o título, que é 
também uma homenagem a Fernando Pessoa, 
escritor de referência para o artista, e ao seu 
poema O Esplendor.

O «vermelho» de todas as cores e nuances irriga 
a pintura de Gérard Fromanger, ao ponto de 
Jacques Prévert imaginar, à semelhança do azul 
Klein, um vermelho Fromanger: «Vermelho  
é um apelido, mas, tal como Rosa ou Branco, 
poderia também ser um nome próprio, e Gérard 
Fromanger poderia muito bem chamar-se 

Vermelho Fromanger. […] Se há quem tenha o 
coração negro, calculista, um coração computa-
dor, ele é vermelho no coração, e o sangue que 
corre nas suas veias fá-lo viver, verdadeira-
mente vermelho e vivo, terno e violento, dia após 
dia como o tempo.»1  

A obra de Gérard Fromanger é a de um grande 
explorador do mundo que o rodeia, em perma-
nente sintonia com a estética flâneuse de Walter 
Benjamin, ou com as derivas de Guy Debord. 
Embora o associemos frequentemente ao Maio 
de ‘68, o artista soube desafiar todo o efeito  
dialético. Recorreu ao método da quadrícula, 
depois à fotografia, sem procurar a inquietante 
estranheza: através da banalidade das cenas 
captadas na rua, Fromanger persegue uma 
revolução permanente feita de desejo num 
mundo onde a estética publicitária e ateia  
compõe a vida.

Quando utiliza a câmara fotográfica, como 
homem comprometido com esse mundo,  
as suas imagens não adotam um ponto de  
vista específico, nem um enquadramento  
privilegiado; elas são, nas palavras de Michel 
Foucault, «imagens recolhidas como uma pelí-
cula sobre o movimento anónimo daquilo que 
está a acontecer».2

Historicamente, existe uma convergência entre 
a sua obra e a pop art, na preferência por cores 
não moduladas e audaciosas, no interesse pelos 
domínios do gosto popular, incluindo a cultura 
trash, do desejo, e na valorização dos temas 
contemporâneos. No entanto, a obra de Gérard 
Fromanger está em constante rebelião contra 
toda a forma categórica de convenção artística. 
As suas conversões a diversas práticas fizeram 
com que permanecesse constantemente aberto 
a novas ideias, contrariando a restrição rígida a 
este ou àquele movimento artístico bem defi-
nido. A sua exploração do conjunto das temáti-
cas tradicionais da pintura — o retrato, o nu,  
a paisagem, a mitologia, a pintura de temas his-
tóricos — inscreve-o na continuidade da história 
da pintura, mas a sua forma despojada de todo  
o simbolismo implica ao mesmo tempo uma 
rutura. É, antes de mais, no afloramento do 
mundo e dos seus signos que fixa no silêncio  
os seus rumores e a sua história de sinapses  
e de dissidência.

 «O pintor», nota Deleuze, «não preenche uma 
superfície branca, mas antes esvazia, desobstrui, 
limpa.»3  As obras de Fromanger, como imateriais, 
parecem-nos cravadas de luz, nascidas de uma 
insolação de energia. A sua força colorida, a sua 
rutura de tom, a sua desordenação ou inversão  
do espaço — como na série Sens dessus dessous 
[Sentido invertido], 2003–2006 — são uma nega-
ção da hierarquia do visível face à ilusão da pin-
tura. As figuras, paisagens, objetos, formas 
surgem no centro da tela, ausentes de peso,  
sem sombra nem profundidade, sem a ilusão de 
um espaço perspetivo. O ponto de fuga é colo-
cado na direção do espetador, numa perspetiva 
invertida: a imagem dirige-se a ele, o fundo  
e a figura são apreendidos numa mesma visão.  
No fulgor harmonioso da sua pintura, e particular-
mente das suas últimas obras, existe uma perma-
nente mudança de respiração em que o grande 
plano da pintura se ilumina no seu sentido. A obra 
de Fromanger é caracterizada pela tensão entre  
o figurável, o representável (corpos, paisagens, 
cidades...), e aquilo que resiste: o irrepresentável, 
o incerto, com os seus segmentos de pintura abs-
trata. Deve ser compreendida como espaço pic-
tórico transitório entre aquilo que é representado 
(proveniente de fotografias, de documentos) e a 
imersão na pintura, na cor, com a sua materiali-
dade e a sua imaterialidade. A imobilidade das 
formas e a gestualidade conversam entre si, num 
efeito de indistinção entre o fundo e a superfície, 

o figurado e o figurável (ou, mais precisamente, 
o figural,4 termo que Gilles Deleuze usa para 
definir a pintura de Bacon), o cheio e o vazio. 
Neste sentido, Fromanger não pode ser vincu-
lado à figuração narrativa.

Presença e ausência perante os esplendores 
anónimos dialogam na obra de Gérard Fromanger, 
tal como em todas as obras maiores da história 
da pintura com as quais aquelas se relacionam. 
O contexto histórico: a pintura em França na 
década de 1960.

Giacometti foi sempre alvo da admiração de 
Fromanger, que o conhecia bem, e planeávamos 
a realização de uma entrevista filmada em que 
este falaria da sua relação com a pintura do 
artista suíço. O falecimento de Gérard Fromanger, 
em 18 de junho passado, tornou impossível a 
realização deste projeto. Associámos a esta 
exposição, que é também uma homenagem,  
o magnífico retrato Rita, de 1965, pertencente  
ao Museu Nacional Thyssen-Bornemisza. 

1 Citado em Marianne Mathieu, Gérard Fromanger, Neuchâtel, 
Ides et Calendes, 2004, pp. 29–30.
2 Michel Foucault, La Peinture photogénique, Paris, Le Point du 
jour, 2014
3 Gilles Deleuze, Francis Bacon: Lógica da Sensação, Lisboa, 
Orfeu Negro, 2011, p. 35.
4 Cf. Olivier Schefer, «Qu’est ce que le figural?», Critique, n.º 630, 
novembro de 1999, pp. 912–925.

Álvaro de Campos 
O Esplendor
17 de Janeiro de 1933

E o esplendor dos mapas, caminho abstracto para a imaginação concreta, 
Letras e riscos irregulares abrindo para a maravilha. 

O que de sonho jaz nas encadernações vetustas, 
Nas assinaturas complicadas (ou tão simples e esguias) dos velhos livros. 

(Tinta remota e desbotada aqui presente para além da morte, 
O que de negado à nossa vida quotidiana vem nas ilustrações, 
O que certas gravuras de anúncios sem querer anunciam. 

Tudo quanto sugere, ou exprime o que não exprime, 
Tudo o que diz o que não diz, 
E a alma sonha, diferente e distraída. 

Ó enigma visível do tempo, o nada vivo em que estamos!)

...........................................................................................................................
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Capa e contracapa:
Existe, 1976 (da série Questions). Óleo sobre tela. Coleção Odile Finck e Eric Beccafico. Foto: Bertrand Runz

Impression, soleil levant, 2019 (da série Le cœur fait ce qu’il veut). Acrílico sobre tela. Coleção Anna Kamp. Foto: Christian Baraja

Programa de Abertura da Temporada Portugal-França 2022 Mecenas:

Visitas guiadas 

26 fev., 26 mar., 2 abr., 21 mai. |  
16h00
19 fev. (pelo curador Éric Corne) |  
17h30
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Serviço Educativo 

Visitas orientadas e atividades 
para escolas e famílias 
Marcações e mais informações  
T. 213 612 800 
servico.educativo@museuberardo.pt 
www.museuberardo.pt/educacao

Catálogo da exposição

Com textos de Éric Corne,  
Sarah Wilson, Joana Baião, Michel 

Gauthier e Louis Gohin.
Capa mole; 21 x 27 cm, 296 pp., em 

português, francês e inglês.
À venda na loja do Museu: 55 €

Apoios à exposição:  

Partilhe a sua visita
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