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Let the dirt fall, let heads roll 

O trabalho de Paulo Brighenti convoca frequentemente aspectos da ruína e dissolução que são inseparáveis 
da constituição de formas a partir de uma matéria, superfície ou espaço. O conjunto de objectos 
apresentados nesta exposição na Galeria Pedro Oliveira afirma a interdependência de estados opostos, 
entre abstracção e figuração, positivo e negativo, desenho, pintura e objecto, na qual o emprego de um 
elemento resulta necessariamente na activação de um contrário. 

O título da exposição enuncia ideias de suspensão e gravidade, e a sua acção sobre o corpo e pó (entendido 
como um estado do corpo). O pastel é o material utilizado em pinturas abstractas que resultam da 
observação de efeitos de luz sobre um objecto. O uso de uma esquadria isola a situação pictórica dentro da 
superfície, acentuando a densa concentração de cores, que tem o efeito de reforçar a reactividade da cor e 
a sua capacidade de actuar além da área que lhe é prescrita pela delimitação da forma. A tradução para a 
materialidade da pintura de um corpo não palpável - a luz, na sua permanente mudança - é feita por 
intermédio de um material que pela sua especificidade (um pigmento em pó, isto é, não aglutinado) está 
sujeito à mesma pressão da gravidade que os objectos suspensos, ainda que mais lenta e menos perceptível. 
Do mesmo modo, o motivo do crânio, despido da função moralizante tradicional das vanitas e memento mori 
(sem, no entanto, deixar de as referenciar), alude a esta condição de ruína que é inerente à formação de um 
corpo. 

Assiste-se à ideia de Pintura enquanto corpo permanentemente reversível, sem dentro e sem fora, como um 
grande contínuo que subjaz a todas coisas do mundo, entre o gesto criador em que a revela em forma e a 
impossibilidade de se lhe fixar um estado definitivo. 

                                 Jorge André Catarino 
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