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GÉRARD CASTELLO-LOPES EM DEMANDA
DE VASCO GRAÇA MOURA
VT PHOTOGRAPHIA POESIS?
nalgumas pinturas busco a força latente dos volumes,
o espaço pensado, a solidez angelical das figuras,
a sua comovida geometria. mas noutras, sinto a sombra
comendo os contornos das faces, ou o efeito de espelho
Vasco Graça Moura, «ut pictura poesis»
(Arte Poética, 2002, 67)

Mnemósine e Zeus, ao assumirem a paternidade – mitológica – da
poesia e de outras artes, nem suspeitavam que inaugurariam uma longa,
intrincada e nunca acabada história. A relação entre a literatura e as demais
artes perde-se nos tempos imemoriais e parece apoiar-se nessa origem
comum. A pintura e a escultura, então órfãs, viriam a reclamar o seu
protagonismo, quando o mesmo tempo que as declinou as fez unir a esta
família, tantas vezes desavinda.
Quando, no ano de 1839, o governo francês anunciava à Academia das
Ciências e ao mundo a descoberta de um processo fotográfico inventado por
Louis Daguerre, pintor de vistas familiarizado com a câmara escura, as
apreciações, ora entusiastas – caso de Degas, Delacroix, Ingres, FantinLatour –, ora detractivas – caso de Courbet, Baudelaire1 – reflectiam, na
________________
1
Charles Baudelaire, destacada voz detractiva, acusa a recepção da fotografia
por parte das camadas sociais: «Em matéria de pintura e estatuária, o credo actual das
pessoas de sociedade, principalmente na França (e não acredito que alguém ouse
afirmar o contrário) é o seguinte: “Acredito na natureza e só na natureza (há boas
razões para isso). Acho que a arte é e só pode ser a reprodução exacta da natureza
[…]. Assim, a indústria que nos desse um resultado idêntico à natureza seria a arte
absoluta”. Um Deus vingador acolheu favoravelmente os desejos dessa multidão.
Daguerre foi o seu Messias. E então ela disse para si: “Como a fotografia nos
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sociedade artística do século XIX, a perturbação sentida pelo aparecimento
de um novo meio de representação. Na família das artes, a pintura, em
particular, que a julgava completa e se recusava a considerar este novo
membro que, desde logo, se lhe associou, tremeu face à similitude permitida
pelos processos fotográficos, facto largamente documentado e objecto de
acesa polémica desde os anos 40.
As relações que, desde logo, aquela que é por muitos considerada a
parente pobre e distante das artes estreitou com a pintura (indo-lhe ao
encontro, entrelaçando-se-lhe, imitando-a, rivalizando com ela, cooperando,
divergindo dela, seguindo-a, tomando-a para seu bem – interagindo) revelamse de extrema importância na configuração histórica da sua identidade e, de
resto, na da própria pintura.
Sem que, contudo, alguma vez tivesse reclamado para si o estatuto de
arte modelar, a fotografia – arte conscienciosa – à semelhança de outras artes,
teve as suas ambições, nem sempre claramente definidas: seguindo na
peugada da pintura (talvez porque lhe faltasse a espessura), quis ser
pictorialista, impressionista, surrealista, «pura». Nesse processo de
metamorfose que é o continuum da sua própria história, tentou, pelo género
do nu, criar formas originais e avizinhar-se da escultura – quis ser plástica.
Nunca aspirou a ser música, consciente da alteridade desta arte suprema que,
no dizer culto de Jorge de Sena, «não exprime nada senão ela mesma».
Embandeira agora em arco e aspira, nas páginas que se seguem, a ser poesia
ou, tão só, a fotografá-la.
Gérard Castello-Lopes, profissional de cinema, crítico, fotógrafo
(pouco dado a explosões cromáticas) com inúmeras exposições em Portugal e
no estrangeiro, propõe-se registar, no trabalho do preto e branco, as
características que a obra poética de Vasco Graça Moura vem afirmando com
mais insistência: o convívio com intertextualidades literárias e artísticas
diversas, a narratividade poética, a melancolia contida, o biografismo
dessorado, a figuração irónica.
________________
proporciona todas as garantias desejáveis de exactidão (eles acreditam nisso, os
insensatos!), essa arte é a fotografia”. A partir desse momento, a sociedade imunda
precipitou-se, como um único Narciso, para contemplar a sua imagem trivial no metal.
Uma loucura, um fanatismo extraordinário apoderou-se de todos esses novos
adoradores do Sol.» (tradução minha). Vd. Curiosités Esthétiques, Paris, Garnier,
1973.
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Depois de reler «com uma atenção de cariz quase musical» o seu
volume favorito, decidiu-se pel’a sombra das figuras. E partia assim “Em
demanda de Moura”.2
Nessa “demanda”, assumem-se decisivos os pares luz/sombra e
voz/silêncio, referidos a cada passo neste livro de 1985. Se, por um lado,
estes pares de sentido «permitem a constituição de uma poética das imagens
(largamente referenciada à pintura, mas também à fotografia e ao cinema)»,3
por outro lado, o preto e branco privilegia a sua relação dialéctica, a que a
música, não raro, confere uma pulsão “contrapuntual”. Um outro aspecto,
técnico, condição sine qua non da fotografia, tende a revelar-se uma preciosa
ajuda para o fotógrafo: a luz – sua matéria-prima por excelência.
«Em demanda de Moura», Gérard Castello-Lopes pode observá-la,
persegui-la, mas também orientá-la, esculpi-la e recriá-la,4 o que lhe permite
fazer nascer linhas (marcadas, ténues), formas mais ou menos definidas,
volumes, espessuras, tons, texturas – figuras. Ao fotógrafo cabe ainda a
liberdade de escolher o formato: se enquadrar no formato quadrado, entra no
reino da simetria, «sob um ponto de vista frontal, perspectiva clássica, com
tudo o que ela implica»;5 se optar pelo formato rectangular, devido à
desigualdade dos seus lados, poderá criar fotograficamente a ilusão de que
existe algo mais para lá do enquadramento principal.
Conhecedor destes aspectos, que decorrem da própria natureza da arte
fotográfica, apoiado na experiência de largos anos – que nestas situações
representa sempre algum conforto –, Castello-Lopes, consciente de que «não
se trata de fazer uma espécie de estéril crítica fotográfica à obra do poeta»,6
tratou de registar com a profundidade devida o poema com que inicia a
sombra das figuras.
«metamorfoses para 23 versos»
há grandes folhas verde escuras na penumbra variável
de uma estufa de plantas. há o cheiro a terra húmida
contido entre os vidros brancos de cal, há
________________
2

CASTELLO-LOPES, 114.
P. MOURÃO, 91.
4
Cf. G. BAURET, 15.
5
J. RÊGO, 33 e ss.
6
CASTELLO-LOPES, 114.
3
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fetos, avencas, orquídeas, ciclamens banhados
pela luz uniforme, a intensas horas do dia. Noutras
a penumbra organiza-se em vãos e tufos como os das plantas,
onde goteja a água, cria o seu musgo, as suas
manchas claras e porosas no reflexo
de algum vidro partido. Não há sons, apenas sombras
do mundo, nem o olhar de ninguém; apenas
se pode conjecturar, para as zonas mais escuras, degradadas sob
os tabuleiros de vasos, que o vagaroso capricho das plantas,
mesmo a cor do ciclamen, se alimenta
da sombra natural quando o seu arco sobe, entre o chão e a parede,
[até alguns fortuitos
brilhos silentes nos suportes da terra. e há outras conjecturas, porque
esta é uma economia das formas do destino e perdidamente
as pessoas também, quando procuram o limite das coisas,
para viver ou para morrer, se interrogam
sobre um vidro embaciado que lhes devolveu as perguntas
e a água inacessível que as separa
da sua própria imagem, na penumbra virtual.
a escrita é uma orla inquieta das coisas,
uma sombra das figuras. 7
Eis o duro trabalho do preto e branco:

________________
7

GRAÇA MOURA, 2000a), 16.
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O poema – cujo título apela à memória de outras metamorfoses –
parece propor-se como recriação verbal de um espaço interior, mentalmente
representado em imagens de «penumbra variável».8 Assim se explica a
sobrevalorização do espaço, do visual, do descritivo, embora a dimensão
temporal adquira uma expressão significativa, de notação melancólica, que a
fotografia não descura nos seus tons baixos, acentuando toda uma
sensibilidade interior. A sombra, como fez notar Fernando Guimarães, sendo
talvez «um caminho possível para se passar do espaço para o tempo, na sua
deslocação, desenha um movimento que dele precisa».9
Nessa recriação sombria, prevalece o melancólico maneirismo – de que
o poema codifica processos e intentos de realização – de um sujeito poético
que, percepcionando de forma sinestésica («há o cheiro a terra húmida»,
«manchas claras e porosas»), é hipersensível às «sombras do mundo», cujo
equilíbrio e harmonia sente fracturados. A simetria, apenas entrevista, de
duas colunas brancas que a fotografia representa parece pretender sugerir
essa fractura, num abandono dos valores compositivos clássicos.
A luz, trabalhando simbolicamente de forma dialéctica – no poema,
como na fotografia – acentua contrastes: o real e o virtual; a vida e a morte,
sublinhando essa maniera de sentir (maniera que, sintomaticamente, designou
já um defeito em arte – a incapacidade de saber e poder imitar a natureza).
Nesse espaço que se representa não há «o olhar de ninguém», como
sublinha o poeta, mas o fotógrafo encaminha o nosso, que se dirige, em
primeiro lugar, para o centro geométrico da composição da imagem (que,
aliás, respeita a “regra dos terços”) – como se quisesse apontar o motivo da
perturbação do poeta –, e só depois depara com a penumbra que se organiza
em arco, que as linhas curvas quebradas tornam tenso. A fotografia, na
contingência do seu momentum, capta, assim, um halo de luz, oblíquo,
motivo da inquietude que perpassa no poema, expressa nos «vidros brancos
________________
8

A relação entre a poesia e a sua capacidade icónica (ou a falta dela) é
sinalizada por este título com que Graça Moura abre a sombra das figuras,
«metamorfoses para 23 versos», numa referência às Metamorfoses de Jorge de Sena,
que parecem explicar o processo de transformação das imagens em poema, processo
que origina no poeta uma ansiedade, uma inquietude. Tal inquietude, a que não é
alheia a questão das relações históricas entre a poesia e a pintura e, nomeadamente, o
carácter temporal da primeira e o carácter espacial da segunda, deriva da consciência
do limite da plasticidade da linguagem verbal e, por isso, se teme a perda de uma
visibilidade original das imagens.
9
F. GUIMARÃES, 2003, 21-22.
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de cal» e no «vidro embaciado» – limite que, demarcando o exterior do
interior, o “fora” do “dentro” (que a crítica tanto acentua na poesia de Graça
Moura) obsta à luminosidade e, assim, ao conhecimento. A profundidade
conse-guida pelo fotógrafo reflecte a espessura e o alcance da meditação
poética.
Os contornos nítidos que, inicialmente, o leitor vê aparecer, num traço
por vezes rápido, depressa se esbatem porque «há outras conjecturas» que, na
sua remissão/transição para a vertente meditativa, estilhaçam os caminhos do
real, que o poeta não recusa e nos quais vai, aliás, enredando o leitor; mas, ao
pressentir formas, cores, contornos, espessuras, volumes – nitidez –, prefere
comunicar com o leitor a «meia voz»: «a escrita é uma orla inquieta das
coisas,/ uma sombra das figuras».
O desassossego do sujeito poético resulta, muitas vezes, dessa reflexão
que se funda na afinidade entre a representação visual e a escrita; afinidade
que existe, também, nas mais prosaicas questões e motiva o comentário do
poeta:
há pintores que destroem os quadros
e usam alguns bocados nas colagens
estou a fazer o mesmo a uns textos recentes
Numa outra composição de a sombra das figuras que a câmara de
Gérard Castello-Lopes registou, o sujeito poético parte de uma conhecida
figura, «l’homme au verre de vin»:
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numa sala do louvre dedicada à
pintura espanhola há um quadro
atribuído à escola portuguesa
de quatrocentos. é o
homem do copo de vinho, ou, dir-se-ia,
do copo de solidão; e é possível
que seja flamengo e triste. mas tomemos
a origem indicada como boa
para esse homem que vai entrar na noite,
gravemente na noite, como numa
parda natureza. 10
O poema, que aspira menos a uma representação verbal da figura
representada no quadro e mais a uma meditação a partir dela, com ela e para
além dela, é o lugar de reflexão. Essa figura, retrato a óleo, «atribuído à
escola portuguesa/ de quatrocentos» – pela semelhança que se reconhece
entre ela e a obra de Nuno Gonçalves – começa por ser enquadrada no espaço
a que pertence: «numa sala do louvre dedicada à/ pintura espanhola».
O olhar contemplativo/meditativo do poeta fixa-se no «copo de vinho»
ou, antes, no «copo de solidão» e, assim, numa identidade melancólica, que
lhe permite falar distanciadamente de si. Dessa imagem «que vai entrar na
noite», diz o poeta que nunca obteve um «slide», um «bilhete postal, ou
quaisquer dados/ para situar aquela estranha placidez/ de quem vai encontrar
no vinho umas verdades».
Com efeito, é função do poema trazê-la à consciência ou à presença do
olhar memorioso do poeta que o «vai visitar de vez em quando,/ para beber
um copo em companhia». Foi talvez este desabafo que levou Castello-Lopes
a obter a reprodução fotográfica de «l’homme au verre de vin». Mas, não
satisfeito, recriou-o à medida da solidão melancólica que perpassa no poema:
escureceu-o mais ainda, acentuando-lhe a gravidade da expressão e do gesto,
e, seguindo a indicação do sujeito poético, fixou-se-lhe no copo – que trouxe
para primeiro plano –, ampliando-lhe a sede, a tristeza e a solidão – afinal,
tão iguais às do poeta. O resultado, surpreendente, diz bem das
________________
10

V. GRAÇA MOURA, 2000a), 13.
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potencialidades de uma arte durante largo tempo confinada ao limbo das artes
menores:
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