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O universo da obra de Maria Pia Oliveira gravita em torno da matéria/não matéria, da 
metamorfose, do efémero e do onírico. Predominantemente apresentada sobre suporte 
fotográfico, não representa este a essência da sua obra, mas tão-somente o elemento de 
mediação entre o acto criativo da autora e o registo. A pureza das suas instalações 
escultóricas é frequentemente habitada por nuvens: universo idílico onde o real se 
constrói e desconstrói. Este elemento da natureza foi abundantemente fotografado pelo 
percursor da modernidade fotográfica, Alfred Stieglitz. As nuvens constituíram o seu 
encanto e alvo de numerosos registos. O seu conteúdo permite-nos uma exploração 
interpretativa em múltiplas direcções: da rápida mutação em dias ventosos à quase 
imobilidade nos dias de calmaria; das silhuetas monstruosas às formas imanadoras de 
tranquilidade. 
 
A obra de Maria Pia convida-nos a esse percurso metamórfico, com partida no embrião 
das formas até se chegar ao registo do trabalho final em que, frequentemente, a autora se 
integra também. Se as nuvens nos remetem para um estado de pureza, de levitação, do 
céu, sinónimos de paraíso e bem-estar, ao integrar-se na própria obra a autora aparenta 
querer igualmente participar daqueles estados de espírito. A expressão “estar nas 
nuvens” é frequentemente significado de prazer, tranquilidade. Mas estes corpos 
diáfanos, habitantes de um mundo aparentemente celestial, podem caminhar numa 
direcção oposta ao lado paradisíaco a que normalmente se associam. O céu tranquilo, 
representado no DVD “BUMBA” por uma nuvem branca, confronta-se com a nuvem 
negra, sinónimo de tempestade. Esse confronto, que podemos interpretar como uma 
metáfora do mundo em que vivemos, não tem, em nenhum dos intervenientes directos o 
seu vencedor, mas sim num terceiro elemento alheio ao contexto inicial. 
Em “QUEDA LIVRE”, trabalho onde se assiste à ascensão e morte de uma nuvem, 
somos remetidos, através da banda sonora, para a obra cinematográfica “Apocalipse 
Now”, recordando-nos o poder mortífero que vem dos céus. 
 
O projecto “Bum ...” da autoria de Maria Pia Oliveira que agora se apresenta, vem de 
alguma maneira, potencializar outras interpretações ao percurso artístico da autora. A sua 
obra não se encontra de todo hipotecada ao romantismo de um universo idílico, onde a 
pureza da imagem joga a acção predominante. Não, com este conjunto de imagens e 
projecções Maria Pia revela, utilizando de forma inteligente a riqueza da metáfora, de 
como o sonho se pode transformar em pesadelo. 
 
           Rui Prata 
           Janeiro 2005 
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Inauguração - Quinta-feira, 27 de Janeiro de 2005, às 22:00 
Patente – De 28 de Janeiro a 05 de Março de 2005 
Horário – Terça a Sábado, das 15:00 às 20:00 
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