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DOS PÉS À CABEÇA
Desde cedo que a representação da figura humana
motiva as crianças, seja como observadores ou
como participantes, através dos seus desenhos
e pinturas. Primeiro, começam pelos rabiscos;
depois surgem os círculos; com eles, nasce
a cabeça; a esta, juntam-se linhas verticais
para as pernas e horizontais para os braços; e,
progressivamente, temos o corpo. Este interesse
pelo corpo e pela sua representação é partilhado
pelos artistas, que, desde sempre, ao longo
dos séculos, naquele têm encontrado uma forte
inspiração e reflexão.
Pelo interesse que o tema suscita, pela importância
que tem na história da arte e, simultaneamente, pela
curiosidade que desperta nas crianças, esta exposição
tem como ponto de partida a obra do artista italiano
Giovanni Francesco Caroto Retrato de uma criança
com desenho, do século XVI, e a pintura do artista
português Henrique Pousão Esperando o Sucesso, do
século XIX. Em ambas as pinturas, estão representados
jovens sorridentes que exibem orgulhosamente os seus
desenhos da figura humana. Num diálogo entre vários
artistas da Coleção Berardo que trabalham e refletem
sobre a representação do corpo em diferentes suportes
e técnicas, convidamos-vos a entrar nesta exposição,
onde também o vosso corpo participará
na concretização da obra de arte.
Pensada para os mais novos, esta exposição
pretende dar a conhecer a forma como
os artistas modernos e contemporâneos pensam,
representam e apresentam o corpo humano.
Curadoria: Cristina Gameiro
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CRONOLOGIA

A figura humana foi, ao longo da história, fonte
de inspiração para os artistas. Mas será que
a representaram sempre da mesma forma?

Através da linha do tempo
que encontramos nesta
exposição, percebemos
como a representação do
corpo humano mudou,
influenciada por um mundo
em constante transformação.

HISTÓRIA DA REPRESENTAÇÃO DO CORPO
Começamos esta viagem na pré-história,
com as primeiras representações do corpo
humano, as Vénus — pequenas esculturas
de figuras femininas —, e terminamos no
século XXI, fazendo paragens pela arte
egípcia, grega, romana, medieval,
renascentista e moderna.

As descobertas sobre o mundo, a natureza e a anatomia,
os avanços técnicos e materiais e um maior conhecimento
de diferentes culturas e modos de vida permitiram aos
artistas explorar novas ideias e formas de representação
do corpo.
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O DESENHO INFANTIL

O corpo humano, registado pela mão livre
e despreocupada de uma criança, fascina
e influencia muitos artistas do século XX na sua
procura de mais espontaneidade e liberdade.
Já Henri Michaux desenha
duas figuras que se destacam
pelo contorno colorido
e borrado do pastel de óleo.
Tal como num desenho infantil,
elas parecem não ter os pés bem
assentes na terra.

Esta exposição tem como
ponto de partida duas
pinturas nas quais os autores
fazem referência ao desenho
infantil: Retrato de criança
a segurar desenho (1515–1520),
de Giovanni Francesco
Caroto, e Esperando
o sucesso (1882), de Henrique
Pousão. As duas crianças
mostram-nos figuras
humanas, de corpo inteiro,
desenhadas por si
a lápis. No entanto, sabemos
que quem as desenhou foi
um adulto — o artista —
numa tentativa de imitação
do traço de uma criança.

A influência do desenho infantil
pode ser reconhecida no traço
de contorno intuitivo de Jean
Dubuffet, que esboça figuras
humanas numa paisagem
através de linhas rápidas
gravadas na tela, esquecendo
a ilusão de profundidade.
Álvaro Lapa representa elementos do universo da infância,
como uma boneca que perdeu os seus braços. Esta pintura
é colocada em diálogo com as cinco bonecas de Peter Blake,
apresentadas ainda dentro das embalagens, alinhadas sobre
a tela como uma minicoleção.

3
Ao longo dos tempos, foi através da pintura
e da escultura que conseguimos guardar a imagem
de alguém: uma representação a que chamamos
retrato. Antigamente, só uma minoria privilegiada
era retratada. Com a chegada da fotografia — há
quase 200 anos —, muitas mais puderam guardar
a sua imagem para sempre. A ida ao estúdio de um
fotógrafo era um momento único e especial,
por isso escolhiam criteriosamente a roupa,
a maquilhagem e o penteado.
Como as máquinas fotográficas funcionavam
de forma diferente das de hoje — tínhamos
de posar durante muito tempo —, as crianças
não eram os modelos preferidos dos fotógrafos
(ficar parado é tão difícil!).

Aqui vemos um retrato antigo de uma menina sentada de braços
cruzados com a cabeça de lado, como se estivesse a provocar
o fotógrafo, Fernando Lemos. No título, o artista acrescenta
Bem quieta! — naquela altura, a ideia de uma menina
bem-educada era assim: sentada numa cadeira, bem quieta,
para não se despentear e não amachucar nem sujar o vestido.

POSES PARA A CÂMARA

A forma como se pensa
o retrato foi mudando com
a evolução das máquinas
fotográficas e a nossa visão
do mundo.

No trabalho de Pauliana
Pimentel, vemos crianças
retratadas de uma forma
mais espontânea, exatamente
como são, no sítio onde vivem,
a fazer o que normalmente
fazem.

Já na obra de Robert Bechtle
assistimos a uma inversão
da história: aqui é a pintura
que se inspira na fotografia.
Esta pintura fotorrealista
representa uma situação
do dia a dia (um adulto com
uma criança às cavalitas)
a partir de uma fotografia
de um álbum de família.
Desta forma, reparamos mais
no que foi pintado do que na
forma como foi pintado.
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SONHO DE CRIANÇA
É através de um plano contrapicado, em que vemos
de baixo para cima, que somos apresentados
a Janiele. À medida que a câmara vai descendo,
descobrimos que o movimento do corpo da menina
vem do baloiço que mantém um arco a rodar.
As suas voltas são acompanhadas pela câmara,
que fazem com que o mundo gire em torno
de Janiele.

Ela pode não ser o centro
do universo, mas neste vídeo
é a personagem principal;
enquanto conseguir manter
o arco a girar, o sonho não
acaba. A linha do arco
parece desenhar um espaço
de conforto, um lugar seguro
onde pode sonhar — uma ideia
reforçada pelo som delicado
e doce vindo de uma caixa
de música. No entanto,
esta ideia perde-se quando
reparamos na realidade dura
e crua que vemos a nascer
à sua volta. Quando o arco
parar de girar, a menina terá
de voltar ao mundo real — um
mundo injusto e violento onde
nem sempre tudo corre como
desejamos.

O artista, Caetano Dias,
apresenta-nos as suas ideias
sobre o mundo, partindo
de um corpo: o de uma
criança. É a partir do seu
corpo, da sua posição frágil,
que vamos questionar o mundo,
porque, apesar de o artista dar
um nome à menina do vídeo,
não fala só sobre ela — Janiele
representa-nos. Esta obra
faz--nos pensar sobre a forma
como se encara a vida,
onde quer que se esteja.
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PONTOS DE VISTA
Se pedirmos a pessoas diferentes para desenhar
o mesmo rosto, será que os resultados vão ser
iguais? É muito provável que não, porque cada
um de nós pensa, vê e regista de forma diferente.
Esta é uma das razões pelas quais o mundo da arte
é tão especial: cada artista coloca a sua visão única
no seu trabalho, dando-nos a oportunidade de ver
o mundo através do seu olhar, da sua perspetiva.

Da abstração à figuração, da pose ao instante, do ideal ao comum,
nesta galeria descobrimos diferentes formas de representação
do rosto e do corpo humano, sobretudo o da mulher.

Todos temos as nossas poses e os nossos filtros
preferidos, que usamos para ficar bem
nas fotografias. Por vezes, nem nos damos
conta de que muitas são imitações das poses
das celebridades que admiramos.

Andy Warhol — artista pop norte-americano — era fascinado
pela ideia de beleza e fama. Talvez por isso tenha feito tantos
retratos de pessoas conhecidas. Mas a Marilyn Monroe que
aqui vemos é de Mark Lancaster, que foi assistente de Warhol
na sua Factory, em Nova Iorque. Nesta série — Post-Warhol
Souvenirs —, trabalha a partir de imagens icónicas de Warhol,
para o homenagear. São imagens que refletem sobre a imagem
da mulher ligada à beleza, ao desejo e ao sonho.
Albuquerque Mendes encontrou na colagem uma forma
de guardar memórias da sua vida e de registar o seu dia a dia.

Julio González pisca o olho ao
cubismo, simplificando, através
de elementos geométricos,
uma cabeça de mulher.
Em Eugène Leroy,
é por entre uma espessa
camada de tinta —
aparentemente abstrata —
que desvendamos
a mancha de uma cabeça,
um tronco e membros
de um corpo feminino.
Quase irreconhecível
é também a cabeça
desenhada por
Jean Fautrier, que
lembra quem sofre
pela guerra.

Ana Mendieta desafia
os padrões de beleza
e a ideia da perfeição tão
associada ao universo da
mulher ao fotografar-se
usando perucas, tapando
as sobrancelhas e brincando
com a maquilhagem.

A fotografia de
Nan Goldin lembra--nos
que não somos todos iguais,
mas todos queremos sentir-nos bem e ter a liberdade
de sermos tal como somos.
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PÉ ANTE PÉ
As sapatilhas de pontas são o ponto
de partida do nosso olhar.
Seguimos de baixo para cima
as pernas cruzadas da bailarina,
sentada numa caixa de madeira.

Em Espera do Voo, Fernando Lemos corta a imagem
e muda a forma como a percebemos. Deste corpo, só os braços
e as pernas se destacam e são suficientes para que, depois
deste momento suspenso no tempo, o possamos imaginar,
ágil e delicado, a dançar.
Também não precisamos
de uma cabeça, nem de braços,
para reconhecer os dois corpos
que, com um pé à frente
do outro, apoiados num baloiço,
caminham pela galeria. Esta
obra de Ângelo de Sousa
faz referência a uma escultura
de Rodin intitulada L´homme qui
marche (O homem a andar),
mas aqui o homem não está só.
O artista, com sentido de humor,
acrescenta a mulher — L´homme
qui marche et la femme aussi
(em português, O homem
a andar e a mulher também).

Keith Haring também
representa dois corpos humanos,
mas não os diferencia. Não são
deixadas quaisquer referências
ao género para que as figuras
possam representar-nos a todos.
A cinzenta, rendida, com mãos
no ar, deixa a amarela
preencher a sua solidão,
atravessando-a — uma ideia que
o artista repete em várias obras.
As figuras com um buraco no
estômago simbolizam um vazio
que por vezes temos dentro
de nós — todos precisamos
de amigos e de companhia.

A ideia de passagem também está presente na sequência
de imagens de Helena Almeida. É através do jogo de gestos
que faz com os seus dedos que a ideia de travessia é sugerida.
Entre dois espaços bem delimitados — um branco e um preto —,
os dedos hesitam e, entre cá e lá, a fronteira é desafiada.
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MERGULHO NO AZUL
Passando pelo corredor, descobrimos a obra Fargo, Blue,
de James Turrell, que preenche todo o espaço da última
galeria. Um feixe de luz projeta um retângulo na parede,
e assim surge o azul — como uma espécie de portal
que se abre no espaço.

É uma experiência que altera a nossa forma de estar e a perceção
que temos do nosso corpo. A luz fria e calma tranquiliza-nos.
Sentados ou deitados na alcatifa, deixamo-nos levar pela serenidade
da cor que nos toma e transforma. É então que começamos a sentir
e a reparar no nosso corpo de forma diferente.
Inspiramos mais lenta e profundamente e...
mergulhamos no azul!

Entramos na obra e passamos a fazer parte dela.
Agora, é o nosso corpo que é convidado a entrar
em ação. Na arte contemporânea, o público
é convidado a ter um papel ativo: não vem só ver
obras de arte, participa no jogo proposto pelo
artista para descobrir, refletir e construir ideias
sobre si, sobre a arte e sobre o mundo.
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