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ADELINA LOPES        
 

 
Adelina Lopes – Novos trabalhos 

 
Desde 1998 que Adelina Lopes desenvolve um corpo de trabalho assente na ambivalência entre percepção visual 
e palavra. Com recurso à fotografia, ao desenho, à instalação e à escultura, é na Galeria Pedro Oliveira (Porto) que 
nos últimos quinze anos o tem vindo a apresentar. Esta exposição introduz as suas mais recentes explorações, 
com novas ideias sobre a conjugação de objectos que se repetem consistentemente na sua obra (o copo, o livro e 
o texto), com os elementos que os incorporam ou interferem na sua materialização.  
 
Baseado na peça ‘Acte sans parole I’ de Samuel Beckett (1956) – um breve guião para ser interpretado 
mimicamente por um homem sozinho em palco – o trabalho que abre esta exposição representa em si mesmo 
um acto sem palavras, tirando partido da forma visual do texto de Beckett e formalizando a acção que nos sugere 
o título. Na primeira imagem, as palavras são rasuradas, restando apenas a mancha que compõem; na segunda, 
as palavras são removidas, ficando à vista a pontuação a delimitar o espaço que estas ocupariam. 
 
Seguem-se dois dípticos que se debruçam sobre a dinâmica entre o objecto fotografado (copo e garrafa) e o título 
que o descreve. Em ‘Copo com água / Água com copo’, a literalidade do título obriga ao reconhecimento da 
literalidade da imagem: a quantidade de água e a sua posição em relação ao copo, força uma inversão da ordem 
das palavras que descrevem estes dois elementos. Em ‘Portrait / Landscape’, o efeito é idêntico: o título 
reformula a percepção da imagem à luz de dois géneros pictóricos clássicos – o retrato e a paisagem. Uma garrafa 
com água na vertical e uma garrafa com água na horizontal, fixam  duas linhas orientadoras que remetem para 
duas práticas canónicas das artes visuais.  
 
Dando continuidade à presença do copo, talvez o objecto mais constante na obra da artista, a instalação ‘Sem 
Título’ é composta por uma mesa sobre a qual se posiciona meio copo de vidro. As extremidades do primeiro 
objecto (mesa), redefinem a forma e o espaço do segundo (copo). A mesa limita a integridade física do copo à 
metade mínima necessária para que a sua forma seja apreendida, dando a ilusão de que a sua outra metade 
transparente, fora dos limites mesa, é invisível. 
 
Em ‘Sculpture’, um livro corrente, manuseado, sobre a arte visual que opera as três dimensões, é replicado em 
bronze. Aqui, ao contrário do que acontece nos dípticos, é a literalidade do objecto que reforça a literalidade do 
título. O objecto encontra uma conformidade com a palavra que o descreve, através da conversão plástica do 
papel a uma das ligas metálicas mais vulgarmente usadas em escultura.  
 
É na desconstrução da forma, na decomposição semântica, no recurso à metáfora e à auto referência, que 
Adelina Lopes tem vindo a estabelecer a sua prática, de expressão claramente minimalista, dando apenas os 
elementos essenciais ao espectador para reformular conceitos pré-existentes sobre aquilo que observa. Esta 
exposição desvenda mais uma etapa de um exercício potencialmente infinito.  
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