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«Indeed, terror is in all cases whatsoever, either more  
openly or latently, the ruling principle of the sublime» 
 
                                                       (Edmund Burke) 

 

 

 

A fantasia irrequieta, a comicheira ornamental, a folhagem, e uma apetência especiosa (ou galante) 

pela desmesura pareciam outrora frívolos e superficiais. No entanto preparavam o terror do 

sublime. Também no século XVIII as teorias estéticas anteciparam, com rigor, o que veio a suceder 

na revolução francesa, sem saber que o estavam a fazer. Shaftesbury, Burke e Kant foram claros 

quanto ao repto que representava o sublime. A modernidade optou resolutamente pelo sublime 

contra o belo, desde a insistência no ruído do Manifesto Futurista de Marinetti até aos ulteriores 

desenvolvimentos na arte. Não é só nas versões quentes e expressionistas que esse ardor sobrevive. 

Aí o lirismo fazia ainda parte da comédia de um eu dilacerado, no confronto sôfrego com o nada ou 

as suas elevadas aspirações. Porém é na abstracção e na estética fria derivada de Duchamp que o 

gosto pelo sublime, filtrado pela insaciável energia do mundo digital, se exibe cruamente. Um 

sublime que nunca se descarrega suficientemente, e que busca o terrorismo no social e no 

mediático. Os actos terroristas são a outra face da moeda das catástrofes naturais derivadas. Não 

há pausas para o belo. 

Nesta exposição Pedro Proença apresenta desenhos com ar rocaille, assim como obras de Pierre 

Delalande (um dos seus muitos múltiplos) — este com telas de múltiplos painéis e pinturas 

abstractas (marotas!). Adília Lopes, citando Barthes, escreveu que o açúcar mata. Estas obras não 

matam, mas colocam a questão: podem as artes e o pensamento abrir o caminho para uma ecologia 

que dissolva o sublime na vida? Será que é a partir do sublime e da sua inversão que podemos 

saborear a liberdade e coabitar?  

 

 
 
 

 

 
 
Patente: 27 Outubro > 07 Dezembro 2018 
Terça a Sábado das 15h às 20h  
Galeria Pedro Oliveira  
Calçada de Monchique, 3 . 4050-393 Porto  
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