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sage comme une image
Horácio Frutuoso
3 Outubro - 18 Novembro

Será que o Horácio é bem-comportado como uma criança que vai à escola e não sai dos eixos? 
Nesta escola os eixos são desenhados pelo próprio.

A necessidade de autorretrato é imensa, desde quando somos crianças a quando já se morreu. O 
Horácio refugia-se a pintar. Não há uma luta... Há uma postura eremita quando trabalha, desligado 
de tudo e todos. Desde quando é que deixa de fazer sentido perguntar? A única desculpa plausível 
para uma pergunta é a curiosidade: é aqui que o Horácio entra no palco que constrói.

Cair no auto encantamento, chamando-lhe de deslumbramento, é talvez do mais perigoso que há 
para quem trabalha enquanto artista e sobretudo quando há a autorrepresentação na edificação 
contínua e horizontal do trabalho. Torna-se fácil? Mesmo que essa autorrepresentação seja escondida 
sob pretexto de se usar o corpo que mais se tem à mão, nem que seja por facilitismo. O Horácio 
questiona e desafia o que é ser artista hoje em dia – convém dizer que pelos meios mais convencionais 
– o que o torna ainda mais incontornável. Mesmo que não haja a vontade de morrer, há que fazer o 
luto ao desejo, transformando-o.

A comprovação de existência dá-se quando a pintura já não é nossa e sim do que está fora de nós, 
até para o Horácio, que muito ironicamente sabemos que irá vestir riscas, mesmo que às escondidas, 
transformando-o num marginal obsoleto. Com riscas é mais fácil de identificar ao longe.

Trabalhar é sério, mas pintar não – pintar quer-se pela vontade de celebrar – seja em que 
didascália for, mais ou menos sórdida. Deve, no entanto, tomar-se a pintura como algo sério, que não 
é nada mais que pura e plena presença – sobrevive-se através dela, mesmo quando esta se transforma 
numa ruína, erguida em cima de caprichos. Caprichos esses que são o que definem o Horácio 
enquanto pensador, usando a tela e o lápis para prová-lo.

Quando o Horácio apresenta composições gráficas há sempre um sujeito subentendido (como se 
este estivesse a ser negado como uma confissão esquecida). Rasgando a parede e encontrando um 
palco, talvez esta seja a razão pela qual as pinturas apresentadas em “sage comme une image” possam 
ser uma encenação a cerca da figura de São Jerónimo, que se refugia para trabalhar, para traduzir. 
Aqui o artista pensa e actualiza a ideia desta figura através do seu corpo, do seu silêncio e do seu 
tempo. Claro está que as pinturas poderiam ficar, desaparecer, apodrecer no atelier tal qual como um 
livro numa caverna, no entanto há uma vontade de, como quando se está perdido a visitar ou a tentar 
escapar de um museu, petrificar as figuras que pairam nas suas paredes, pintadas em telas: aqui estão 
elas. Olhando e lendo as pinturas, há sempre uma acção suspensa. Encontramos a cena a meio, sabe-se 
que há algo antes e que irá haver o depois, tornando as pinturas aqui apresentadas como uma queda 
interrompida.

A figura do artista como ser singular ou solitária permite-nos deixar embrenhar numa teia 
confortável e nela conseguir relaxar. Entre várias pinturas encontra-se o artista a ler (despido); a 
segurar um lápis enorme, como se fosse uma lança de guerra; a cumprimentar-se (o Horácio tem um 
irmão gémeo – a paródia persiste); dentro de uma sala, com uma série de letras como um alfabeto 
perdido em que o artista segura um ”H”, tendo a sua sombra projectada a forma de quem está com as  
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mãos ao ar, como se estivesse a ser assaltado; a passear ao lado de um dálmata (poderá ser o 
aparecimento de S. Jerónimo? Já que este nasce na Dalmácia); rodeado de galgos, como se para eles 
estivesse a ler um poema esquecido, domando-os, encantando-os; a caminhar em frente a uma parede 
com palavras, letras ou mesmo um poema; e, por fim, encontra-se uma cadeira vazia com um livro 
aberto no chão a seu lado, sentindo que este cenário foi abandonado pelo Horácio que saiu a correr 
para habitar outra imagem. Em tensão com todas as pinturas está outra, de maior dimensão, que surge 
em díptico, em tom de livro aberto, como se de um diário de um eremita se tratasse. ” QUEM NUNCA 
MORRE EM VIDA ESTÁ MORTO PRA SEMPRE ”. Em grito de guerra, é evocado o silêncio por um 
clarão fingido, num eterno cenário onde o homem sem rosto lê, fundindo-se com o fundo e mesmo 
quieto, consegue fugir, recolhendo-se para ver de forma clara. Não se permitindo ao vício, mas sim à 
alteração da variável, liberta-se ou é libertado pela ideia de que a mão é sinal desse mesmo vício. Há 
uma inserção nova de diversas ideias, objectos e iconografias com significados só seus. Seremos 
analfabetos para ler este livro? No fundo existe uma tamanha necessidade em pôr o que tem e o que 
quer ter em cima de uma mesa, fotografar essas vontades e estudá-las. Posteriormente ir 
transformando as vontades em objectos e cenas, como adereços invisíveis ou pistas para um melhor 
entendimento dos seus medos. Não passa de uma armadilha impositiva montada a quem vê as 
pinturas, ficando-se insaciado pela não compreensão, acabando numa infinita contemplação. Ainda 
assim há um momento que nos é bloqueado, quando ao saltar para dentro da pintura somos 
confrontados pelo cerrar de dentes que o Horácio transpõe na tela, como um cão protetor de si 
mesmo.

A única figura que encara de frente quem a vê é um fantasma. Rapidamente se percebe, pelo 
calçado, pelo relógio ou ainda pelos olhos, que é o Horácio a olhar-nos. No decorrer da assimilação 
das pinturas há uma imagem que não me sai da mente: terminado um dia de trabalho, o Horácio 
deixa a sua cabeça numa bandeja no atelier, seguindo para casa unicamente com o corpo sem pedir 
ajuda a ninguém para encontrar o caminho.

Há uma história sem narrativa, como se todas as telas perfizessem um poema a retalho sobre a 
porquê de aqui se estar. A relevância desta exposição prende-se com o gesto simples e pleno, na sua 
menor amplitude em dar notícia de que se está vivo e a celebrar. Caminhando o mundo para um 
umbigo partilhado, o Horácio segue para um relvado sem fim, querendo lá deitar-se e adormecer.

Fernão Cruz, Setembro de 2020
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sage comme une image
Horácio Frutuoso
October 3rd - November 18th

Could it be that Horácio is as well behaved as a child that goes to school and never gets off-track? 
In this school, it is Horácio himself who lays the tracks. 

The need to self-portrait is tremendous, since when we were children until after our demise. 
Horácio’s refuge is painting. There is no struggle...There is a hermit posture when he works, tuned out 
of everything and everyone. Since when does it make sense to stop asking questions? The only 
reasonable excuse for a question is curiosity: and that is where Horácio enters the stage he builds. 

Falling on one’s own spell, calling it dazzle, it’s perhaps the most dangerous thing for an artist, 
mainly when there is self-representation in the continuous and horizontal construction of the work. 
Does it become easy? Even if this self-representation is hidden under the pretext of using the body that 
it’s close at hand, just for easeness sake. Horácio questions and defies what it means to be an artist 
nowadays – by the most conventional means we might add – and that makes him even more 
indisputable. Even without a death wish, desire must be mourned, by transforming it. 

The evidence of existence emerges when the painting is no longer ours but from what is outside 
of us, even to Horácio, whom we ironically know will wear stripes, even if secretly, turning him into an 
obsolete outcast. Stripes make it easier to be identified from afar. 

Working is a serious thing, but painting is not – one paints out of the desire to celebrate – no 
matter the caption, more or less squalid. The painting should, however, become a serious thing, being 
nothing more than pure and full presence – one can survive through it, even when it dwindles down 
to just a debris, built on top of vagaries. Those vagaries are what define Horácio as a thinker, using 
canvas and a pencil to prove it.

When Horácio presents graphic compositions, there is always an implicit subject (as if it was being 
denied like a forgotten confession). Tearing the wall and finding a stage might be the reason why the 
paintings presented in “sage comme une image” could be a  representation of Saint Jerome that takes 
refuge to work, to translate. Here, the artist re-thinks and updates the idea of this character through 
his body, his silence and his time. Sure enough the paintings could stay, disappear, decay in the atelier 
like a book in a cave, however, just as if you were lost visiting or trying to escape from a  museum, there 
is a will to petrify the figures that hover its walls, painted in canvas: here they are. Looking and reading 
the painting, there is always a suspended action.We walk in on an ongoing scene, we know something 
happened before, something else will take place after, which turns the painting on display into an 
interrupted fall.

 The image of the artist as a singular or solitary being allows us to immerse ourselves in a 
comfortable web and be able to relax on it. Among several paintings, one finds the artist reading 
(naked); holding a large pencil as if it was a war spear; greeting himself (Horácio has a twin brother - 
the parody goes on); inside a room, with several letters resembling a lost alphabet with the artist 
holding an “H”, its shadow projecting the shape of someone holding his hands up as if he was being 
robbed; strolling alongside a dalmatian (could it be the appearance of Saint Jerome? Since he was born 
in Dalmatia); surrounded by greyhounds, as if he was reading a forgotten poem to them, taming, 
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enchanting them; walking in front of a wall with words, letters or even a poem; and, lastly, there is an 
empty chair with an open book on the floor besides it, as if Horácio had just fled the scenery rushing 
to inhabit another picture. Building up tension with all the paintings, there is a bigger one, that arises 
in diptych like an open book, as if it was a hermit’s diary. “HE WHO NEVER DIES IN LIFE IS DEAD 
FOREVER”. Within a battle cry, silence is invoked by a staged glare, in a neverending set where the 
faceless man reads, merging with the background and, albeit motionless, makes an escape, retreating 
to see clearly. Not indulging in addition, but in a variable change, breaks free or is released by the idea 
that the hand hints to that same addition. There is a new insertion of diverse ideas, objects and 
iconographies with their own meanings. Are we illiterate to read this book? Deep down there is such a 
need to place what we have and wish to have on top of the table, photograph these wishes and study 
them. Subsequently turning the wishes into objects and scenes, as invisible props or clues for a better 
understanding of its fears. It’s nothing but a compulsory trap assembled for those looking at the 
paintings, remaining unsated by the failure to understand, ending in infinite contemplation. Even so, 
there is a moment that is blocked from us, when jumping into the painting we are confronted by the 
gritting teeth Horácio implements on the canvas, like a self protecting dog. 

 The only image staring at us directly is a ghost. One quickly realizes, by the footwear, the watch 
or even the eyes, that it’s Horácio who is staring at us. While assimilating the paintings, there is an 
image that is stuck in my mind: after a day of work, Horácio leaves his head in a platter at the atelier, 
going home solely with the body, without asking for anyone’s help to find the way. 

There is a story without narrative, as if all the canvas make up a patch poem about the reason to 
be here. The relevance of this exhibition lies in a simple and thorough gesture, in its narrowest extent, 
breaking the news that we are alive and celebrating. Walking the world towards a shared navel, 
Horácio goes to an endless lawn, with a desire to lie down and fall asleep. 

Fernão Cruz, September de 2020
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HORÁCIO FRUTUOSO

Horácio Frutuoso (1991) lives and works in Lisbon and Porto and graduated from the Faculty of Fine 
Arts of the University of Porto with a degree in visual arts. 
His artistic practice intersects painting and graphic poetry, making frequent use of different plastic 
elements. He frequently collaborates in editorial or graphic projects, maintaining a regular 
collaboration with Teatro Praga since 2016. 

He has been exhibiting his work regularly in different exhibitions and curatorial projects, like: Clube 
da Poesia, individual exhibition curated by Ricardo Nicolau, Museu de Serralves, Porto (2019); Ponto 
de Fuga, Coleção António Cachola, curated by João Laia, Cordoaria Nacional, Lisbon (2019); 
Biblioteca, BoCa – Biennial of Contemporary Arts, Lisbon (2019); Haus Wittgenstein, curated by 
Nuno Crespo, MAAT, Lisbon (2018); 1000 IMAGENS; A word is worth a thousand pictures, curated 
by Alexandre Melo, Cristina Guerra Contemporay Art Gallery, Lisbon (2018); H, individual exhibition 
at Galeria Balcony, Lisbon (2018); O que Eu sou, collective exhibition of the EDP Foundation’s 
Collection, MAAT (2017); White Horse, Bregas, Lisbon (2016).

FORMAÇÃO | EDUCATION

2013
Licenciatura em Artes Plásticas, Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto
Graduated in Plastic Arts from the Faculty of Fine-Arts of University of Oporto, Portugal

PRÉMIOS | PRIZES
- Artes Plásticas 2012/2013, Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto | Oporto, Portugal

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS | SOLO EXHIBITION

2019
- Clube de Poesia, Museu de Serralves | Oporto, Portugal

2018
- H, Balcony | Lisbon, Portugal

2016
- White Horse, Bregas | Lisbon, Portugal

2015
- FIREWALL | Lisbon, Portugal

2013
- Homem de Pedra, A Ilha, Expedição | Oporto, Portugal

EXPOSIÇÕES COLETIVAS | GROUP EXHIBITION

2020
- Fazer de Casa Labirinto, curated by Ana Cristina Cachola and Sergio Fazenda Rodrigues, Balcony Gallery | 
Lisbon, Portugal
- The Peepshow, Artistas da Coleção de Arte Portuguesa Fundação EDP, Maat | Lisbon, Portugal
- quase nada, The Art Gate, curated by Joana Valsassina & Leonor Carrilho | Lisbon, Portugal



2019
- Vivace, Balcony Gallery, curated by Domenico De Chirico | Lisbon, Portugal
- Cabra Cega, Balcony Gallery | Lisbon, Portugal
- Síntese Activa, Forum Arte Braga, curated by Guilherme Braga da Cruz and Duarte Sequeira | Braga, Portu-
gal
- Do lugar onde estou já fui embora, Galeria Liminare | Lisbon, Portugal
- Ponto de Fuga, Coleção António Cachola, curated by João Laia, Cordoaria Nacional | Lisbon, Portugal
- Import/Export, Maia Biennial of Contemporary Art, curated by Andreia Garcia | Maia, Portugal
- Canal Aberto: Fernão Cruz, Horácio Frutuoso, Tiago Alexandre and Francisco Vidal, Appleton [BOX] | 
Lisbon, Portugal
- Trabalho capital #Ensaio sobre gestos e fragmentos, Centro de Arte Olivia, curated by Paulo Mendes | S. 
João da Madeira, Portugal
- BoCa - Biennial of Contemporary Arts, Estufa Fria | Lisbon, Portugal

2018
- 1000 IMAGENS; A word is worth a thousand pictures, curated by Alexandre Melo, Cristina Guerra Contem-
poray Art Gallery I Lisbon, Portugal
- Cola Cuspo, Espaço AZ | Lisbon, Portugal
- HAUS WITTGENSTEIN, curated by Nuno Crespo, Maat | Lisbon, Portugal

2017
- Género na Arte. Corpo, a sexualidade, a identidade e resistência, Museu Nacional de Arte Contemporânea do 
Chiado| Lisbon, Portugal
- Video Exhibition, The Room | Lisbon, Portugal
- New Work, Balcony | Lisbon, Portugal
- VOLUME 1, WE ARE THE ONES, Carlsberg Byens Galleri & Kunstsakin | Copenhagen, Denmark
- THEM OR US! Galeria Municipal do Porto | Oporto, Portugal
- Quatro Elementos, Galeria Municipal do Porto | Oporto, Portugal
- Endless Space: Propositions for the continuous, Galeria Vertical do Silo Auto | Oporto, Portugal
- A coisa está preta, Bregas | Lisbon, Portugal
- O que eu sou, MAAT | Lisbon, Portugal
- Double - Stereo #8, Maus Hábitos | Oporto, Portugal

2016
- 12 o’clock, Lisboa | Lisbon, Portugal - Black Dolphin, Walk&Talk | S. Miguel, Azores, Portugal
- Mobile Uploads, Babel | Lisbon, Portugal

2015
- Gente Feliz Com Lágrimas, Walk&Talk | S.Miguel, Azores, Portugal
- A Capacidade de um objecto-lugar, Bienal da Maia | Portugal
- Prenúncio | Oporto, Portugal
- Face À Bandeira: Expedição ao Inferno, Maus Hábitos | Oporto, Portugal
- Uma linha dividida em duas partes, KubikGallery | Oporto, Portugal

2014
- Residência artística no East Street Arts em Leeds | United Kingdom
- Primavera Rara | Lisbon, Portugal
- Salto sem gravidade, Dama Aflita | Oporto, Portugal
- Figuras do Novo Império | Oporto, Portugal
- Constroem o vento Ciclo de performance, Espaço MIRA | Oporto, Portugal

2013
- Residência artística, 1a Avenida | Oporto, Portugal
- Trampolim, Faculdade Belas Artes da Universidade do Porto | Oporto, Portugal
- 17a Bienal de Cerveira | Vila Nova de Cerveira, Portugal
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- Performance Art, Biblioteca Museu de Serralves | Oporto, Portugal
- Sintomas E efeitos secundários, FBAUP e ESE IPP | Oporto, Portugal
- Pinturas de Guerra, Fórum da Maia | Portugal
- Delimitação da Escala, Galeria Painel | Oporto, Portugal

2012
- Um Passeio no Campo de Guerra, Espaço Campanhã | Oporto, Portugal
- Colaboração no projecto Terzo Paradiso, de Michaelangelo Pistolleto, Capital Europeia da Cultura | Guim-
arães, Portugal
- Projeções 2012, Fundação Júlio Resende | Oporto, Portugal
- 7a Bienal Internacional de Arte Jovem de Vila Verde | Vila Verde, Portugal
- Projecto 1, Museu do Caramulo | Caramulo, Portugal
- CONTRABANDUM, Chaves e Verín | Portugal & Spain - “...---...” | Viana do Castelo, Portugal

COLEÇÕES | COLLECTION
- Fundação EDP
- Coleção Fernando Figueiredo Ribeiro
- Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
- Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto
- Fundação PLMJ
- Coleção António Cachola
- Coleção José Carlos Santana Pinto
- Private collections
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Horácio Frutuoso

Stage (headbanger), 2020 
Oil on linen
80 x 100 cm
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Horácio Frutuoso

Sage comme une image, 2019 
Oil on linen
60 x 80 cm
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Horácio Frutuoso

Shadow / Sombra, 2019 
Oil on linen
60 x 80 cm
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Horácio Frutuoso

Stalker (Tarkovsky), 2020 
Oil on linen
60 x 80 cm
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Horácio Frutuoso

Invisível (acto segundo), 2020 
Oil on linen
80 x 100 cm
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Horácio Frutuoso

Sermon, 2020
Oil on linen
60 x 80 cm
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Horácio Frutuoso

Surrender (right), 2020 
Oil on linen
60 x 80 cm
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Horácio Frutuoso

Cenário eterno, 2020 
Oil on linen

150 x 200 cm
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Horácio Frutuoso

Surrender (left), 2020 
Oil on linen
60 x 80 cm
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Horácio Frutuoso

Against the moon (async), 2020 
Oil on linen
80 x 100 cm



Horácio Frutuoso

Lust for youth (async), 2020 
Oil on linen
80 x 100 cm
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Horácio Frutuoso

Reconciliation, 2020 
Oil on linen
80 x 100 cm
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Horácio Frutuoso

Sentença, 2020
Oil on linen
100 x 80 cm
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Horácio Frutuoso

New poem (totem), 2020 
Oil on linen
175 x 25 cm
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Horácio Frutuoso

New poem (totem), 2020 
Oil on linen
175 x 25 cm
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Horácio Frutuoso

New poem (totem), 2020 
Oil on linen
175 x 25 cm
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