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PIRES VIEIRA. Trash – Lixo de Artista

Pires Vieira iniciou o seu percurso artístico no final  
da década de sessenta, centrando-se desde então  
na expansão do campo pictórico. Prosseguindo o 
movimento de conceptualização da arte emergente 
nos primórdios da sua carreira, a sua obra questiona 
as características mais canónicas da pintura, propondo 
a reinvenção teórica da disciplina e uma prática de 
incessante construção e desconstrução das suas 
normas e convenções.

A sua abordagem inicial era devedora da depuração, 
contenção e autonomia modernistas, no quadro  
da renovação contemporânea da linguagem e do 
repertório do minimalismo e do conceptualismo. 
Mais tarde, já na década de noventa, ela concretizou-
-se num diálogo artístico intenso e num universo 
subjetivo mais expressivo e narrativo, mantendo  
o mesmo sentido de indagação e reflexão.

Na obra de Pires Vieira, a reflexão e a autorreflexão 
manifestam-se na referência a um conjunto 
diversificado de artistas que constituem uma zona de  
influência da sua criação. Parte deste relacionamento 
assume o legado de movimentos como o minimalismo, 
o expressionismo abstrato, o conceptualismo,  
o Supports/Surfaces e o suprematismo, bem como 
um extenso universo de autores, de Claude Monet, 
Vincent van Gogh e Emil Nolde a Yves Klein, Giorgio 
Morandi e Joseph Kosuth. Sempre implícita neste 
procedimento de citação, réplica e reinvenção,  
a crítica de Pires Vieira ao conceito de autoria 
artística moderna propõe como alternativa uma 
noção de comunidade e território partilhado, 
independente das épocas e disciplinas. 

Esta exposição conta com várias das obras mais 
relevantes de Pires Vieira e com uma série de novos 
trabalhos e intervenções realizados especificamente 
para os espaços do Museu Coleção Berardo. 
Inicia-se com séries de trabalhos como Sem título 
(2018–19), que demonstram exemplarmente como  
a pintura é libertada do seu espaço natural de 
suspensão, colocada no chão ou encostada à parede 
e disposta em interação com outras obras e vários 
objetos de natureza extra-artística. Conciliam-se 
uma pintura a óleo espessa, texturada, de plasticidade 
expressionista, e materiais produzidos industrialmente, 
que remetem para o universo doméstico e a construção 
civil e para valores estéticos e de uso diferenciados: 
eletrodomésticos, paletas industriais, escadotes, pás, 
sacos de carvão. São sinais concretos de um universo 

por definir, um complemento especulativo  
da obra, que lhe recusa a conclusão do processo  
e o encerramento do sentido. Aquilo que se 
evidencia nestas peças não é o ato de pintar nem  
a presença objetual da pintura. O seu modo de 
atuação e funcionamento incorpora uma dimensão 
de performatividade na prática artística do autor.

A importância da condição performativa do trabalho 
de Pires Vieira, evidente nestas obras compósitas, 
manifesta-se idêntica e particularmente na peça  
Da «Construção da Pintura» (2019), formada por 
uma pintura e uma bola de basquetebol. Tal como 
documenta o vídeo A Construção da Pintura (2019), 
presente noutra sala, interessa sobretudo considerar 
a ação de criação associada a esta obra.

Decisivo pela sugestão implícita de performatividade 
é Sem título (1975), exposto na segunda sala. Foi um 
trabalho concebido originalmente para a exposição 
Pena de Morte, Tortura, Prisão Política (1976). 
Enquadrado no tema da mostra, Pires Vieira evoca  
ali a execução de militantes bascos pelo regime  
de Francisco Franco. É uma das suas obras mais 
marcantes do ponto de vista da receção e 
consideração do espaço circundante, sobretudo 
pela intensa sintonia com as experiências processuais 
de entrega performativa e envolvimento sensorial 
do corpo do espectador. 

Ao longo do seu percurso, Pires Vieira manteve 
ligações fortes à história da pintura e da representação 
visual, bem como à filosofia e à literatura, encontrando 
nesta investigação múltiplas ressonâncias poéticas, 
políticas, espirituais e existenciais. Duas peças  
são particularmente reveladoras desta contínua 
articulação de referências, sobretudo pela maior 
complexidade imposta pelo jogo de citações.  
A primeira, que se expõe na segunda sala,  
é uma série composta por três portas de acrílico 
monocromático de diferentes cores (azul, preto  
e vermelho), que podemos associar às saídas de 
emergência existentes nos espaços públicos. 
Denominada Porta I, Porta II e Porta III (2003–4),  
a peça, que conjuga referências da pintura 
monocromática de superfície plana, uniforme, 
baseada na economia das cores primárias, integra 
discretas citações. É o caso da porta vermelha,  
que contém um fragmento estilisticamente retirado 
da pintura de Pedro Casqueiro.

Próxima destas, e também relevante do ponto de vista 
desta combinação subversiva de referências pictóricas, 
é igualmente a série Monochromes (2007–8), cujas 



peças remetem para inter-relações e associações de 
conflito entre discursos estéticos produzidos em 
objetos similares. Trata-se de uma série formada por 
quadros monocromáticos que referenciam as obras 
de Aleksandr Rodchenko (vermelho, amarelo e azul), 
Klein (azul) e Ad Reinhardt (preto) e que, nesta 
medida, estabelecem uma proximidade ao valor  
da autonomia da pintura abstrata moderna pela 
aparência de simplicidade e depuração que 
apresentam — não obstante a sua condição matérica. 
Embora se enunciem aqui os aspectos formais de 
uma falsa austeridade monocromática, a série não 
deixa de conter elementos de subversão dessa 
linguagem pela presença intencional, mas camuflada 
e oculta, das poéticas da pintura de paisagem 
expressiva e colorida. 

Da vasta produção de Pires Vieira, podemos 
destacar outro núcleo de trabalhos no qual o autor 
manifestou interesse pelas formas de ocultação  
do objeto artístico, realizando operações de 
sobreposição de telas. Paint It Black (2003), 
também na segunda sala, num jogo estabelecido 
entre processos de exposição e gestos de 
fragmentação e de interdição da visão plena,  
é exemplo daquele recurso. A obra, cuja estratégia 
de ofuscação começa no título, citação da canção 
dos Rolling Stones, congrega setenta e cinco 
desenhos a carvão dentro de uma caixa de acrílico 
selada. Expressão do desejo de não revelar tudo,  
de manter a ideia de descoberta, de explorar  
o potencial que se esconde para lá da visibilidade 
dos objetos, a peça reforça o sentido oculto e 
enigmático que ativa as nossas projeções mentais. 

Ainda na mesma sala, encontra-se a série  
Trash (2006–7). Na continuidade de propostas 
materializadas em obras anteriores, Pires Vieira 
encerra aqui um conjunto de pinturas de paisagem 
em caixas de acrílico. É uma das obras que revelam  
o seu interesse por processos de natureza 
arquivística, pela experiência de inventariação  
e classificação, com o uso de notas sobre a ficha 
técnica do original de cada uma das telas reunidas. 
Naquelas caixas de acrílico, em vez de pinturas de 
superfície plana, deparamo-nos com paisagens que, 
através de um processo de subversão da matéria, 
adquirem uma dimensão escultórica. 

Da exposição fazem parte ainda outras obras que 
exemplificam esta transformação da pintura num 
objeto escultórico, e nas quais o artista intensifica  
a exploração da complexa relação entre o espaço 
ilusório da pintura e a presença física da escultura. 

Dispostas no chão da quarta sala, cinquenta caixas 
de acrílico translúcido incorporam no seu interior 
pinturas a óleo sobre papel enroladas, assim ocultando 
a imagem que deveriam exibir. Pelo desenho 
geométrico da sua disposição, pelos intervalos 
constantes e regulares dos volumes dispostos na 
horizontal, em Alinhamentos (2019), o todo ecoa as 
pesquisas espaciais modernamente desenvolvidas 
no campo da escultura. Sendo possível pressupor 
uma citação à estética minimalista, propõe-se na 
mesma medida uma combinação harmoniosa entre 
a rigidez da configuração geométrica e retilínea e da 
ordem racional na disposição dos seus elementos, 
por um lado; e as marcas autorais, mais expressivas  
e subjetivas, contidas nas pinturas de paisagem, 
fruto da realização manual e da criação de 
composições orgânicas com aplicação de cores 
contrastantes, por outro. 

Na instalação da sala final, a parede continua a não 
ser o espaço natural para a exposição da pintura, 
aproximando-se mais uma vez da escultura.  
Arquivo Geral em 7 Secções (2019) é uma instalação 
composta por plataformas com rodas de borracha 
sobre as quais se dispuseram quarenta e nove 
pinturas encerradas — ou negadas, a julgar pela cruz 
que ostentam — em caixas de acrílico, apresentadas 
em grupos de sete. Enquanto esculturas funcionais  
e móveis, expõem a sua semelhança com muitos  
dos dispositivos do espaço museológico consignados 
às zonas de acervo e reserva, fora do alcance do 
visitante. Nesta obra, Pires Vieira instaura um certo 
sentido de veracidade e transparência através da 
exteriorização e revelação daquilo que é por hábito 
relegado à invisibilidade, expondo ainda aquela 
ocultação a que se circunscrevem os espaços de 
exposição dos objetos de arte — não raro próximos 
dos lugares de culto, na sua neutralidade naturalista, 
e igualmente evocadores de pureza e sacralização.

No seu todo, Trash — Lixo de Artista apresenta uma 
visão abrangente da intervenção artística e propõe 
uma prática interdisciplinar aberta à escultura,  
à instalação e à performatividade. Muito marcada 
pelas ideias de encontro e experimentação,  
a presente escolha de obras incorpora a crítica,  
a ironia e a subversão como estratégias de 
exploração da natureza da arte, da história da 
pintura e da representação visual. Nesta múltipla 
procura, reconhecemos o espírito desassombrado 
do título: a arte como processo e esforço gera um 
resíduo que perdura — longe da obra polida que 
finge inexistentes os seus meios e as suas dúvidas. 
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Visitas orientadas pelo artista e pela 
curadora

27 de julho, 14 de setembro  
e 5 de outubro (sábados) | 16h00
Com marcação prévia |  
Participação gratuita

Capa:
Pires Vieira, Sem título, 2018–19. Materiais diversos, dimensões variáveis. Cortesia do artista

Contracapa:
Vista da exposição. Fotografia: Sílvio Santana & Mariana Castro

Visita temática

In & Out: dentro e fora da pintura
6 de julho, 3 de agosto e 14 de setembro 
(sábados) | 16h00
Conceção: Jorge André Catarino
Sem marcação prévia | Participação 
gratuita

Catálogo da exposição

Pires Vieira. Trash — Lixo de Artista, com 
uma profusa documentação fotográfica da 
exposição e o ensaio curatorial
Capa dura; 23 × 34 cm; 84 pp.;  
48 imagens
À venda na loja do Museu: 39 €

Apoio à exposição:Mecenas:


