
 

 

 

A exemplo do ano anterior, a galeria Pedro Oliveira vem agora apresentar a prometida edição número dois 
da exposição Relicário.  
 
Relicário 2 integra-se num registo sequencial tendo por objetivo constituir-se em marca que se repetirá ao 
longo de cada final de época, numa perspetiva evolutiva da revisitação do passado estabelecendo pontes 
para o presente, homenageando artistas que de algum modo muito contribuíram para a identidade histórica 
dos 22 anos deste espaço, bem como dos 27 que já levo como galerista. 
Como referi no texto que escrevi o ano passado, volto agora a relevar o facto de que a esta ideia de 
“homenagem” subjazem conceitos complementares tais como, colecionar, guardar e voltar a mostrar, juntar 
e selecionar. 
Coleciona-se por inúmeras razões, umas vezes por pura afetividade, outras por investimento e não poucas 
por irresistível impulso. Todas são democraticamente aceitáveis sendo certo que desde que haja algum 
sentido estético e bastante curiosidade, o conhecimento e até o refinamento no ato de escolher aquela peça 
que nos está mesmo a pedir que a levemos, vai-se consolidando à medida que as experiências se tornam 
irreversíveis. O que não se pode é desistir. Mesmo nos períodos de crise como o que  atualmente 
atravessamos, aparecem grandes oportunidades sendo agora mais do que nunca o colecionador posto à 
prova da sua consistência enquanto tal, no momento das grandes ou pequenas apuradas escolhas.  
Uma vez mais escolhi para a mostra deste ano quatro nomes que sendo bastante heterogéneos entre si no 
que respeita ao seu trabalho, têm contudo algo a ver em sede geracional e muito a ver comigo pela indelével 
pegada que deixaram no percurso desta galeria. Acresce o facto, de por serem de gerações contíguas e 
trabalharem em situações diversas entre si, mais desafiante se tornou para mim juntá-los agora com os 
trabalhos de época que na altura tanto me entusiasmaram. Trata-se também para mim um pouco daquilo 
que referi anteriormente neste texto; eleger na diversidade. O fio condutor poderá porventura estar 
subjacente em contornos do foro de uma aparente subjetividade, mas numa abordagem mais aprofundada, 
é para mim, bem mais do que isso. Cabe a cada um de vós receber, avaliar e criticar estas escolhas. 
 
Os quatro nomes presentes neste Relicário 2 são os artistas Gerardo Burmester (Porto, 1953), Fernando 
Pinto Coelho (Coimbra, 1951), Fernando Marques de Oliveira (Porto, 1947), Júlia Ventura (Lisboa, 1952). 
A todos eles agradeço a prestimosa colaboração pelas dificuldades ultrapassadas na descoberta de algumas 
peças de época, o entusiasmo dedicado a este projeto, o importante contributo que fortaleceu o percurso 
histórico da galeria e essencialmente tudo o que ganhei e aprendi na nossa relação profissional e afetiva. 
 
Uma palavra de agradecimento para os colecionadores que gentilmente se disponibilizaram a emprestar 
algumas das obras. 
 
Para o ano seguramente que prosseguirei nesta pequena aventura com um desafiante Relicário 3, 
convidando outros nomes. 
 
Como sempre Relicário é dedicado a todos vós, todos aqueles que adoram colecionar, sabiamente sabem 
guardar coisas, superiormente contribuindo para o colecionismo português. 

 

 

                   Pedro Oliveira 

                     Junho 2012 
 

 
 

 

 
 

Para imagens ou mais informações contacte Nuno Lapa através dos contactos da Galeria Pedro Oliveira ou (+351) 918 494 794  



A Casa do Colecionador 

 
 
Algumas notas soltas extraídas de uma descrição no livro de memórias “Famosos por 15 minutos – Os meus anos com 

Andy Warhol” de Isabelle Collin Dufresne, bela e rica jovem de família burguesa francesa de seu nome artístico “Ultra 
Violet” e que foi uma das proeminentes divas eleitas para o restrito circuito de habitués das diferentes factories 
(fábricas) de Andy Warhol, nas décadas de sessenta e setenta. 
 
Após a morte de Andy ela foi visitar a sua última mansão estilo Georgiano de 1911, no número  57 da rua 66, Leste, NY. 
Sabia que Andy era grande colecionador, mas mesmo assim ficou estupefacta com o que viu. 

 

“As suas coisas empilhavam-se até aos candelabros, objetos de beleza estonteante, misturados ao acaso com 
quinquilharias de liquidações, descartáveis!” 
Fazendo uma viagem imaginária ao quotidiano que terá sido a vida de Andy Warhol na sua mansão, “Ultra-Violet” vai 
descrevendo os variados objetos de arte encontrados pelas diferentes divisões da casa. 
No quarto: “olhar fixo e os lábios mudos de retratos de americanos do séc. XIX … um leito de quatro colunas estilo 
Federal em mogno entalhado, com dossel em cornijas pintadas com franjas cor de âmbar … e base Directoire … Um 
monumental espelho emoldurado a mogno estilo Império Americano.” Entre outros importantes móveis releva-se 
“uma grande escrivaninha de tampa rotativa … um console rococó, uma cómoda Império imponente … um armário 
grandioso” onde está pendurada “uma jaqueta de couro negro”.  
“O mobiliário, feito de rico mogno, resume a imagem de Mahogany, a cidade mítica de Bertolt Brecht, onde o único 
deus é o dinheiro.” 
Continuando pela casa: “abrindo portas circula-se por um mausoléu de urnas e ânforas funerárias, onde estão dúzias 
de suportes antigos para perucas, bustos romanos de mármore e estátuas neoclássicas que parecem saudar a nossa 
aproximação com um baixar de cabeça … Livros elaboradamente encadernados estão empilhados contra móveis 
renascença americanos. Quadros americanos e europeus, de Norman Rockwell, Bouguereau, Maxfield Parrish, Magritte 
e Dali pendurados ou encostados às paredes”. 
Abrindo portas e mais portas aparece “um closet cheio até ao teto com objetos de índios americanos … 
Numa passagem estreita … uma exposição de compactos de ouro de dezoito quilates, assinados e autenticados por Van 
Cleef e Arpels, Cartier, Tiffany, caixas de jóias cheias de gemas: quartzo citrine, rubis, diamantes, platina, ouro, safiras … 
mais uns cento e vinte alfinetes, braceletes e anéis.” 
Sala de visitas: “estilo Federal, com um par de recamiers neoclássicos Anthony Quervelle … e dois sofás simétricos 
forrados em antigo damasco verde e dourado … No centro da sala uma mesa de marchetaria pintada … com o topo em 
ardósia atribuída a John Finlay, de Baltimore, suporta livros, cigarreiras … ; uma poltrona egípcia restaurada, com 
berloques de pássaros dourados e patas de leões … ; capitéis antigos, ornamentados em dourado sobre colunas lisas, 
adornam os quatro cantos da sala. Aos pés das mesmas, amontoam-se bustos, candelabros e estatuetas de bronze …  
Passa-se por um sofá Chippendale com costas de camelo, encostado na grande parede que leva à sala de visitas em 
Arte Deco. Mobiliário estofado em pele de tubarão faz jogo com vasos Deco, dúzias de cigarreiras prateadas, um gato 
sorridente de Lichtenstein, escrivaninhas de Émile-Jacques Ruhlmann, um busto escuro de Renoir, um retrato de 
Picasso … Uma peça de tela cinza de Jasper Johns, pinturas com escrita em código de Cy Twombly, um Arp, um Léger, 
Klee e dois suportes em forma de cobras eretas guardando uma lareira sob um console de mármore com veias … Uma 
grande tela que apresenta um torso feminino de Man Ray … Algumas roupas de Marcel Duchamp sentam-se aqui e ali 
sobre cadeiras laqueadas, esperando por hóspedes hipotéticos … O seu rolex, o único relógio que faz ruído entre os 313 
silenciosos da sua coleção.” 
Sala de jantar: “ … enorme, agora transformada em depósito para alguns dos seus 439 quadros … Do soalho até ao 
teto, caixotes, caixas de cartas de baralho, papéis, pinturas académicas e ornamentos inúteis, empilham-se, sob os 
olhos imóveis de um busto de Houdon” … Uma enorme mesa “rodeada por cadeiras Ruhlmann; estas, por sua vez, 
estão soterradas por um serviço de chá Deco e outras peças em prata, uma ampulheta, montes de fotos, inclusive um 
retrato em tamanho real do Rei George III … Sim, Andy ama as cadeiras; possui umas 180 … 
Chegando à cozinha, cheia de jarras, xícaras, açucareiros e pratos de louça Fiesta Vermelha de todas as cores”, 
deparamo-nos com a incrível coleção de Andy “dos seus 175 potes de vidro de biscoitos” onde porventura se 
encontrará num deles “o seu alimento favorito, um pedaço de paraíso instantâneo … O fogão antigo, revestido de ferro, 
com as suas 6 bocas permanece inútil, raramente usado… 
Voltando pelo labirinto povoado de tesouros e quinquilharias”, despedimo-nos “de uma cabeça monumental de 
Napoleão de Canova, sua alma gémea” e imaginamos Andy a entrar num táxi rumo às suas empresas, para depois 
“percorrer novamente o circuito das lojas de antiguidades, os leilões e os mercados das pulgas”. 
 
 

“No dia 3 de Maio de 1988, ouve-se a última batida do martelo do leiloeiro em Sotheby Parke Bernet, concluindo o 

décimo dia de venda dos tesouros terrenos de Andy, resgatados do passado do planeta. A venda promove um 

resultado de US$25.313.238,00 que deverão reverter, segundo se propala, em benefício dos artistas. 

Dificilmente alguém teria adivinhado que aquele pequeno pária de Pittsburgh, desenhando as suas linhas delicadas, 

desconjuntadas, iria tornar-se o primeiro homem a fundir num só os papéis geralmente opostos de artista e Mecenas, 

merecendo dessa maneira uma imortalidade dupla, muito além dos seus auto-limitados 15 minutos.” 

 


