
Pode-se começar por uma conversa que nunca tivemos, sobre o “Perfume” de Patrick Süskind, a conversa 

sobre a essência das coisas. Neste livro fala-se da possibilidade de se captar por processos químicos a essência do que 

quer que seja: um ser vivo, seja planta seja pessoa pode por destilação ser reduzido a uma essência que contenha o 

fundamental de si. A procura de uma essência última faz-se pelo implacável instinto do perfumista-predador e pela 

indubitável certeza de que a sensação física de uma confirmação é a sua única prova irrefutável. O fundamental é, 

para o perfumista do livro, indizível. Não é transmutável em palavras, é pura matéria de sensações. Para Vitor Lago e 

Silva (VLS) também: Air Perfume, sangue, esperma, o murmúrio de uma pedra na violência de um choque que a atinge 

são matérias indizíveis. 

 Capturar uma essência usa processos da ciência, da química, mas não se traduz por outro veículo que não 

seja a possibilidade de retransmitir uma sensação e as sensações não estão do lado das ciências. Ao longo do trabalho 

de VLS vamo-nos deparando com uma dualidade antiga nas artes, racionalidade e empirismo, e ele reclama-se de 

ambas. Há uma inteligência pragmática na forma como se procuram metodologias rigorosas e precisas nas maneiras 

de fazer, de executar, de tornar o rigor processual inequívoco na validação dos resultados formais, há uma discussão 

que se inicia sempre sobre a confirmação, coisa que interessa pouco às artes mas é aqui um instrumento de enorme 

utilidade porque é dentro das certezas que a perturbação é eficaz, fora delas a perturbação é extemporânea. A obra 

de VLS reclama e exige das duas partes, do conceptual e do fenomenológico, mas inicia-se sempre nas sensações, 

exige do corpo o que ele pode dar – os seus limites, a fisicalidade, o que o corpo pode compreender e o que corpo 

pode ser levado a compreender. A Faked Flesh é de tudo isto uma síntese, um composto químico que tem em si uma 

essência falsa de corpos, uma marca de artista, assinatura se se quiser, corpo fake de coisas reais ou que 

correspondem a realidades num universo que as torne possíveis e evidentes. É uma declaração muito clara de 

intenções, desejo de se reconhecer no lado conceptual e manifestação de dúvida e de insuficiência - homenagem e 

crítica a um universo Duchampiano de que todos nos sentimos mais ou menos devedores para um sentido claro de 

posicionamento. 

A colecção de retratos romanos é muitas coisas e é particularmente perturbadora. É uma genealogia física 

não darwiniana, um assombro de tempo e de permanência fisionómica, uma procura de identificações em corpos que 

estão no tempo, e simultaneamente, há a coisa em si, a realidade brutal de corpos vivos em representação, 

fotografias precisas de coisas em pedra que são caras de pessoas sempre perto de nós na vida de todos os dias. 

Apropriamo-nos delas e coleccionamo-las porque as coisas são uma nossa manifestação, esvaziamo-nos em objectos 

que passam a carregar-nos com eles, podem ser também bonecos, ursos de peluche, peças que nos transportam em 

formas-fétiche. Há um lado hedonista: uma necessidade de reconhecer-se no corpo físico e de lutar quotidianamente 

contra ele; o corpo grávido, o corpo violento ou defensivo dentro do capacete; o que se manifesta ou é espaço de 

manifestações através da performance. O modo de operar é sempre escultórico, mesmo numa fotografia como 

Obsessões, uma das imagens mais marcantes da produção plástica portuguesa contemporânea, a presença e 

coreografia dos corpos pertence à tridimensionalidade. A possibilidade do corpo no espaço, seja o corpo que se 

representa, seja o nosso corpo que percepciona, e a possibilidade do seu encerramento num objecto estão em várias 

das suas obras: o Airbook absorve a existência física dos livros, o seu pó, e os odores de quem os manuseou e devolve-

nos a sua essência de novo numa matéria fake que a fixa e estabiliza; os TOG’s feitos com cassetes de vídeo encerram 

um conteúdo a que nunca teremos acesso num objecto que o preserva e que representa/oculta o que quer que 

contenha. A performance, espaço privilegiado das últimas manifestações de VLS, reúne muito do que veio atrás, são 

para si uma forma mais completa de reunir mais coisas no espaço de uma obra artística. A música, numa escolha 

sempre precisa de peças que já não estão antes da obra, passam a estar na obra mesma, e o cinema, manifestação 

sempre presente indiciam uma continuidade de trabalho que se interrompeu de forma súbita. Como este texto. 
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