
E 70

e@expresso.impresa.pt

Coleção de 
colecionadores

pintor António Areal (1934-1978), 
realizada no início dos anos 70. 
Os quadros possuem um princípio 
comum. A perspetiva bastante 
rebatida enuncia três planos: 
no primeiro deles representa-
se um quadro virado para nós, 
enquanto no terceiro vemos obras 
de arte antigas ou modernas 
dispostas numa parede de museu. 
Entrincheirado agudamente entre 
estas duas distâncias, está uma 
silhueta negra, anónima, misteriosa 
como um agente que se apaga e 
renasce naquilo que reúne. Esta 
visão metafórica, mas irónica, do 
colecionador e da operação de 

A dupla realiza uma combinada 
aproximação à noção de 
colecionismo em 27 telas inéditas

substituição existencial que também 
é colecionar, é a referência histórica 
que serve de ponto de partida à mais 
recente exposição da dupla Sara & 
André.
Na verdade, é a última etapa de 
uma interrogação que atinge várias 
dimensões da noção de autoria, da 
genealogia e construção do gosto, do 
valor em arte e da relação dos agentes 
do seu campo. Essas operações são 
tanto mais eficazes quanto costumam 
desfazer certezas adquiridas e 
oferecer respostas surpreendentes. 
Foram momentos importantes nesse 
trajeto, a exposição que mimetizava 
a obra de Julião Sarmento; a mostra 
que deu origem ao livro “História da 
Curadoria” que traçava as origens da 
relação dos curadores portugueses 

com a arte e a mais recente edição 
“Inquérito a 263 Artistas”.
Não deixa de ser curioso que António 
Areal é ele próprio, e esta série em 
particular, um precursor na ideia 
de citação e pastiche que o projeto 
supõe. A partir dele, a dupla realiza 
uma combinada aproximação à 
noção de colecionismo, que assenta 
num diálogo com alguns dos mais 
destacados colecionadores privados 
portugueses. Cada um foi convidado 
a eleger algumas das peças do seu 
acervo com as quais possui uma 
relação mais especial. De cada caso 
surgiu uma pintura que mimetiza 
essas obras de acordo com a 
estrutura dos quadros de Areal.
Passeando por entre as 27 telas 
inéditas dispostas na galeria 
Quadrum, o visitante encontrará 
uma imensa galeria de pinturas de 
autores fundamentais do século XX 
português como Amadeo, Vieira da 
Silva, Fernando Lemos, Paula Rego, 
Helena Almeida, João Vieira, João 
Tabarra, mas também de artistas mais 
recentes ou estrangeiros que fazem 
parte de coleções portuguesas. São 
originalmente trabalhos em vários 
suportes, mas aqui transformaram-se 
em referências visuais, ‘cromos’ que 
habitam pinturas que mimetizam a 
estrutura de um quadro original, um 
pouco à semelhança da “Boîte-en-
valise” de Marcel Duchamp.
Por outro lado, a operação ensaia 
de modo mais lato a materialização 
expositiva da própria ideia de 
colecionar, transformando o 
quadro de Areal num modelo de 
disposição no espaço real, sugerindo, 
quando visto em conjunto, um 
caleidoscópio infinito que é a própria 
encarnação da tentação imparável 
de colecionar: a de enganar o tempo 
e o desaparecimento, a de ter por 
perto, a de organizar, neste caso uma 
coleção, não exatamente de obras, 
mas de colecionadores.
Para se chegar aqui não bastou o 
esforço de investigação em torno 
das coleções privadas portuguesas; 
igualmente importante é este 
sentido de display, que traz a ideia 
e o seu mapeamento à experiência 
física, à circulação labiríntica que 
torna o visitante, por momentos, um 
colecionador também. b

Na última aventura de Sara & André  
mapeia-se o colecionismo na sua versão  
lusa, mas, sobretudo, deixa-se ver  
a estrutura do mecanismo que o anima
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“O Colecionador de Belas Artes” 
é o título de uma série 
de 14 telas da autoria do 
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O COLECIONADOR  
DE BELAS ARTES
Sara & André
Galeria Quadrum, Lisboa, até 19 de junho


