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Paulo Brighenti 
The invisible man and the black dog series 
O corpo de trabalho que Paulo Brighenti tem desenvolvido centra-se no questionamento sobre a prática da 
pintura, no qual a luz é elemento central e centralizador. A base do presente trabalho, como de outras séries 
anteriores, são dois filmes: Shinning de Kubrick e Stalker de Tarkowvski. As memórias dos espaços destes 
filmes, como de outras referências anónimas, constituem-se como princípio do desejo da criação de espaços 
inauditos. O trabalho do pintor centra-se no processo de (re)descoberta destes espaços, lugares cénicos que são 
apresentados destituídos de qualquer identidade reconhecível. 
Num movimento recorrente, Brighenti opõe à abstracção do espaço, momentos de energéticas figurações. No 
entanto, e pela primeira vez, cria personagens cuja presença física é quase violenta. Sejam os cães, ou o 
elefante, estes corpos pesados e densos, permitem a entrada no espaço físico e contrapõem-se à presença do 
homem invisível.  
Nesta nova série, Brighenti confronta diversas técnicas de pintura manifestas na superfície da tela. De momentos 
de gestualismo agressivo, a figurações de pinceladas controladas e obsessivas, a presença do pintor torna-se 
ostensiva nestas pinturas. E se as obras são dominadas por situações de oposição, também assim acontece com 
o trabalho da cor. Sendo este um domínio de especial atenção de Brighenti, aqui o pintor confllui momentos de 
saturação e sobreposição de cor com transparências e ainda com apontamentos isolados que intentam uma 
aproximação física do espectador à tela. 
Com esta nova série, Brighenti afirma-se como um pintor em plena construção, ou desconstrução. Um artista que 
não se contenta com o conhecido, com as técnicas que domina, mas que avança vertiginosamente para o 
desconhecido, para águas inseguras. Neste movimento, Brighenti põe-se, recorrentemente, a si e à sua obra em 
questão, re-inventado-se. O resultado final, como já nos tem habituado, são novas e arriscadas propostas 
marcadas por uma intensidade poética fora do comum. 
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Paulo Brighenti 
The invisible man 
Na Sala Poste-ite, Paulo Brighenti apresenta uma continuação do projecto da Galeria. Nesta sala, é visível uma 
pequena selecção de um conjunto de 5 desenhos que se edificam entre a pintura e a arquitectura, e que 
continuam uma exploração que Brighenti tem vindo a desenvolver em torno do conceito de espaço. Estes são 
estudos de reconhecimento de um determinado local, cuja construção acontece à medida que vai sendo 
desenhado. São desenhos de uma figuração mais contida, ou controlada, potenciada pela força e intensidade do 
traço a carvão. 
O ponto de partida é um espaço expositivo (também presente numa tela). O reconhecimento é imediato, mas não 
daquele local particular. A memória dos espectadores é activada a partir destes desenhos. E à medida que 
percorremos os desenhos, cada sala, personificamos o homem invisível transformando estes espaços 
indiferenciados em locais de ficção pessoal. 
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