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A Galeria Pedro Oliveira inaugura no próximo dia 8 de Março (Sexta-feira) pelas 22 
horas, com a presença do artista, uma exposição de fotografia de Jorge Molder. Esta 
exposição estará patente até 9 de Abril de 1996. 
 
É mostrado nesta exposição uma série de fotografias intitulada TV, sendo t e v as 
inicias da expressão troppo vero pronunciada pelo papa Inocêncio X ao acolher, ou 
melhor, ao rejeitar o seu retrato feito por Velasquez. 
 
Este conjunto de fotografias prossegue um trabalho com o retrato, com as suas 
qualidades e coincidentes espinhos, iniciado com a série Inox, da qual serão 
apresentadas algumas fotografias. 
 
Por que é que se gosta muito ou detesta um retrato? Por que é que o próprio gosta do 
seu retrato e os outros não gostam de o ver? Por que é que uns gostam de reconhecer 
o "próprio" e outros, que nunca o encontram, também gostam dele ou detestam ou não 
querem, simplesmente, saber dele? 
 
Inocêncio X não gostou do seu retrato porque o achou demasiadamente verdadeiro. A 
resposta do papa poderá ser considerada um mimo para os interessados pelos 
mecanismos da produção de verdade  ou do seu reconhecimento. Aqui, ela serve 
apenas como aviso afixado à entrada, uma pequena advertência, como dizer por 
exemplo: quando cortar a cartolina com um Xacto deve ter cuidado com os dedos. 
 
Por que terá Cecil Beaton recusado o retrato que dele fez Francis Bacon, que 
igualmente retratou inúmeras vezes o papa Inocêncio X, que certamente também teria 
recusado estes seus retratos? 
 
A tentativa de resposta para estas questões passa pela consideração atenta da 
natureza do meio e da natureza humana. A série troppo vero não intenta qualquer 
resposta, embora a atenção a estas duas naturezas tenha feito parte do seu horizonte 
de sentido inicial, i.e., embora elas tenham estado presentes no seu ponto de partida. 
Não se particulariza, assim, qualquer comentário ou qualquer exemplo. 
 
T.V. são igualmente as inicias universais de televisão e esta série de fotografias tem a 
haver também com este  grande problem  que aflige a humanidade. 
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Inauguração: Sexta-feira, dia 8 de Março de 1996 
Patente: De 9 de Março a 9 de Abril de 1996 
Horário: De Segunda a Sexta, das 14.30 às 20.00 Horas. Sábado, das 15.00 às 20.00 
Horas 
 


