
GALERIA PEDRO OLIVEIRA 
Calçada de Monchique, 3    TEL +351 222 007 131    gpo@galeriapedrooliveira.com 
4050-393 Porto Portugal     TM +351 918 494 794    www.galeriapedrooliveira.com 

Marco Pires 
 
Inauguração 5ª feira 16 Junho 22h 
17 Junho > 23 Julho 2016 
Terça - Sábado 15-20h 
 
Marco Pires centra a sua atenção em torno das questões inerentes à apreensão e à representação do espaço. Com isso em mente, o seu 
trabalho equaciona a natureza e a eficácia da linguagem, desconstruindo de forma lúdica e inesperada os códigos e as expectativas que 
nos comunicam a sua existência. 
I Se o conhecimento do espaço é um processo cognitivo que envolve a articulação de vários sentidos na experiência de um todo, a explanação que dele fazemos passa sobretudo por um processo mental de abstractização de ideias e conceitos. Na verdade, a representação do espaço corresponde a uma tradução expressa num conjunto de códigos e regras que nos facilita uma vaga noção do mesmo. Vaga porque toda a tradução é apenas uma aproximação, filtrada culturalmente por quem a comunica e por quem a decifra. Dir-se-ia então que esses códigos e essas regras, que tendem a mudar com o tempo e o meio, adoptam diferentes lógicas (científica, poética, alegórica, etc.), de acordo com a comunicação a que apontam e com o contexto em que surgem. Veja-se a título de exemplo as diferenças entre o entendimento geométrico da perspectiva, os encadeamentos emocionais da Dérive de Guy Débord, ou os percursos espirituais das songlines aborígenas. Todos estes códigos são, na sua especificidade, ferramentas próprias para perceber aquilo que nos rodeia, porém dir-se-ia que a necessidade de representar, ordenar e mensurar o espaço, independentemente da forma como o fazem, é algo que lhes está subjacente. Algo que na sua natureza é anterior à própria escrita e detém um carácter universal. A (carto)grafia que hoje empregamos, assimilamos e admitimos como exacta, aquela que de forma científica tenta descrever o espaço que apreendemos, é agora transversal a várias culturas. Contudo, conceitos como mapa, planisfério, ou hemisfério, entre outros, são abstracções que pertencendo a esse olhar, mudam o real. O geógrafo Franco Farinelli refere que a estratégia pela qual a civilização ocidental tentou controlar o mundo foi a de reduzir a terra a um conjunto infinito de mapas que anulavam a sua tridimensionalidade. De facto, o mapa demarca um bordo, ou um limite, diferindo do globo por estrategicamente (ou politicamente) fixar um centro e uma periferia. Nos limites que gere, o mapa hierarquiza a informação e por isso a sua certeza é fabricada. Ou como Marco Pires aponta, a sua verdade é relativa e tal como noutras ferramentas de representação do espaço, a sua natureza é ilusória.  II Os trabalhos apresentados partem da noção que, mesmo num registo científico, existe uma distância entre a representação e o real. Assim, para Marco Pires não importa o lado fidedigno da imagem, mas sim a acção sobre as regras que lhe são inerentes. E é no processo de reconhecimento, compreensão e desconstrução da figura que se inverte e subverte os seu códigos de acção. Tome-se como exemplo os trabalhos que adoptam o nome do Mapa de Bellman (do livro The Hunting of the Snark - An Agony in 8 Fits de Lewis Carroll). O que aqui então se retém é a ideia de uma cartografia do vazio, ou da vontade de deter algo que na verdade não se consegue fixar, porque simplesmente não existe ou não está lá. Mas a ideia de vazio, ou ausência atravessa a exposição, encontrando eco em todos os trabalhos. A ausência revela-se assim nas imagens fotográficas do deserto de Navarra, nos objectos, pinturas e desenhos que sugerem mapas impossíveis, ou ainda nos objectos e nas pinturas que expandem a ideia de hemisfério. Atente-se porém que essa condição não espelha uma última inquietude romântica, nem tampouco uma outra experiência de plenitude. A ausência não é aqui vinculada a um estado de perda e angústia, própria da cultura ocidental, na esteira da Angst que Heidegger refere, nem a um estado de despojamento e libertação, próprio da cultura oriental, na condição de vacuidade que o budismo aponta. Ela é sim o motor de uma nova vontade que, expressa em múltiplos ensaios e variações, de forma lúdica, curiosa e descomprometida, disseca, analisa e questiona a certeza das coisas. A ausência que Marco Pires convoca é também a premissa que motiva a nossa distância. Uma distância que é analítica mas igualmente contemplativa. É isso que se pressente no seu trabalho. Na vontade cinematográfica que as fotografias acusam, ecoando os desertos de John Ford, Antonioni e Wim Wenders; no tempo suspenso que os desenhos invocam, onde, como no deserto, as coisas nascem de uma deposição ou estratificação da matéria / pó de grafite (anulando o momento de qualquer gesto mais imediato); ou ainda na dicotomia entre o reflexo e a opacidade que alguns objectos empregam, multiplicando a imagem para lá do suporte, por forma a esbater a fronteira entre o espaço representado e o real. Sérgio Fazenda Rodrigues 
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