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Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira; esta é a quarta exposição que tenho o prazer de comissariar na galeria 
do Pedro. Depois de Corpos em trânsito (1998), Distância dupla: Augusto Alves da Sila/Luís Palma (1999) e Uma 
galeria é uma galeria é uma galeria (2000), retorno, como diz o chavão, a uma casa onde sempre fui feliz. Porque o 
património do Pedro é multifacetado: em primeiro lugar, o da amizade (antiga e resiliente), depois o seu acervo de 
artistas (que demonstra uma perseverança na qualidade, sabendo-se reinventar) e, finalmente, o espaço que ocupa, 
sem dúvida o mais bonito espaço galerístico da cidade. 

No contexto de uma sociedade híper-digitalizada, em que toda e qualquer imagem se imiscuí como um intruso na 
consciência individual e colectiva, a ideia de que a arte se deve consubstanciar como uma imagem residual (afterimage) 
parece ganhar cada vez mais importância. 

Tal como aquelas imagens que perduram quando fechamos os olhos, a arte deve diferenciar-se exactamente na medida 
em que as imagens que produz acabem por manter uma validade pós-retiniana, deflagrando pulsões conceptuais, 
referenciais e persistentes. 

Neste paradoxo – fechar os olhos para melhor ver-, ancora-se uma perspectiva da vitalidade da arte enquanto 
plataforma questionante de verdades adquiridas e preconceitos vários (mesmo os mais sofisticados e na moda, tais 
como os que inundam o actual sistema das artes, cheio de certezas, gostos unanimistas e mercantilismos sufocantes). 

Quando a exposição já estava praticamente montada, ficou uma peça de madeira que foi utilizada para o acerto de uma 
das obras no espaço. A sua geometria impecável levou-me a gracejar com o Pedro: “Se a deixássemos aí tenho a certeza 
de que seria confundida com uma obra nova de um dos artistas da exposição”. E assim seria, estou seguro. Porque, na 
verdade, hoje toda e qualquer forma quando apresentada no contexto de um espaço mais ou menos institucional 
dedicado à arte contemporânea é imediatamente aceite como sendo uma obra. Ainda que rejeitada, odiada, 
incompreendida ou simplesmente ignorada, essa forma em questão não deixa de ganhar a espessura de obra a partir 
do momento em que uma qualquer entidade (física ou intelectual) assim a classifique. 

Ora é exactamente isso que deveríamos evitar no universo da criação contemporânea: que não seja o olhar a julgar. 
Que se tente apreender o que um determinado objecto significa, qual o seu posicionamento no interior da carreira do 
artista, na sua relação com as diversas tradições disciplinares e, mais decisivamente, no modo como nos abala, nos 
transforma, nos emociona ou nos remete para associações conceptuais que acabem por fazer perdurar a sua imagem 
como momento inicial de um processo que se quer mais complexo. 

Façam, caros espectadores, esse exercício com as propostas que agora contemplam. E não se inibam de exteriorizar as 
vossas dúvidas e comentários com o Pedro. Para além de bom conversador, ele pertence aquela estirpe de galeristas 
que felizmente ainda subsiste que realmente gosta de arte, sabe de arte e não expõe nada que a ele próprio não 
convença e ilusione.  

    Miguel von Hafe Pérez 
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