
 

         

FORUM DE ERMESINDE 

CICLO 

(N)o Despertar dos Alquimistas 
Apropriando o nome do álbum de 1985, de Fausto, o ciclo pretende apresentar em três momentos, 
etapas do desenvolvimento da investigação em arte, partindo do terreno específico da pintura. A 
Alquimia será metáfora para os processos de transformação das matérias, materiais e ideias, em 
projecto artístico, em obra e em autoria. As três etapas do Ciclo pressupõem: a prática, o dizer e a 
interação da pintura. O primeiro momento, o menos visível para o espectador, é o que ocupa a maior 
parte do tempo e da relação entre o autor e a obra: a prática no contexto privado do atelier. Este 
momento corresponde ao essencial da materialização da obra, consistindo num diálogo de maior ou 
menor dificuldade, entre o artista e a sua prática, e entre o artista e a Pintura como território. 
O segundo momento consiste no dizer a/sobre pintura, no momento em que o autor tem a 
oportunidade de conjugar a palavra com a experiência do fazer e do pensar sobre a pintura. É um 
espaço de oportunidade para cruzar percepções e promover a discussão com os objetos, a 
exposição, os conceitos, e as ações. 
Finalmente, no terceiro momento, a pintura é proposta para interagir com o outro: a exposição, a 
catalogação e o registo são os eixos centrais do processo de dar a pintura ao Outro. Este terceiro 
momento encerra um ciclo, mas permanece em paralelo com os objetos, como rizoma e arquivo de 
todo o percurso. 

SEMINÁRIO 

Sair do Nevoeiro 

Sair do Nevoeiro é metáfora e ilustração do momento em que os autores assumem escolhas e 
percurso no seu programa autoral. A investigação em geral é um constante estar na incerteza, um 
constante estado de opacidade, uma névoa que convoca estados paradoxais, mas essenciais para a 
continuidade da descoberta. Sair do nevoeiro poderá ser o lugar de descoberta e do novo, ou, 
eventualmente de um olhar novo sobre o que já se pensa conhecer. Será, portanto, um espaço de 
reflexão e de comunicação. Assim, o seminário será um Espaço de discussão sobre a pintura, onde 
autores, moderador e público, constroem uma reflexão sobre a ação individual de cada autor e a 
contextualização quer em relação ao grupo de intervenientes, quer numa vertente alargada: histórica, 
crítica e filosófica. 

31 janeiro de 2020 _ 10:30-17:00 



EXPOSIÇÃO 

Atanor 
Expor é dar à interação. A exposição é o terceiro momento do ciclo (N)o Despertar dos Alquimistas, 
embora não se encerre apenas na exposição no espaço do Forum de Ermesinde, mas também na 
documentação que acolhe todo o ciclo, um espaço também de exposição. 
A exposição será o momento do cruzamento entre conceito, prática, espaço e espectador, num 
permanente diálogo legível e inteligível.  
Atanor é o nome do forno utilizado pelos alquimistas, onde desenvolvem as suas poções mágicas, e 
é também metáfora para o espaço da Galeria Museológica do Forum de Ermesinde, um antigo forno 
cerâmico. Se, na alquimia, o forno é ferramenta essencial para o desenvolvimento dos programas 
dos alquimistas, a exposição será certamente o espaço onde se encerram as produções autorais, 
num território de interação e intervenção, onde a linguagem e a emoção se cruzam, onde autor, 
obra, e o outro, circunscrevem o projecto artístico e onde a obra se manifesta e se concretiza. O 
momento da interação é essencial para a confirmação, para a realização e comunicação da obra, 
como síntese de um percurso longo que vai do inexistente pré-conceptual à materialização formal.  
No contexto do ensino artístico, sobretudo ao nível da formação pós-graduada, será essencial 
perceber a dimensão processual que envolve a construção artística, identificando, contextualizando e 
promovendo a construção de um projecto artístico autoral, onde cada obra seja reflexo do seu autor.  
Assim, nasce este ciclo, no contexto da Unidade Curricular de Práticas de Estúdio e Investigação, do 
Mestrado em Artes Plásticas, especificidade Pintura, da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto. Pretende-se, através do ensino e da investigação, promover uma reflexão ampla e completa 
sobre a complexidade dos procedimentos envolvidos na investigação em pintura e em arte. Três 
momentos que se repetem e reformam a cada momento, na condição da descoberta de novas saídas 
da névoa, de novas produções e de outros autores, alquimistas da sua própria identidade enquanto 
artistas e pessoas. 
Neste contexto, celebra-se a investigação e a aprendizagem da pintura, num diálogo entre a 
Universidade e a massa crítica da sociedade e das entidades públicas, agradecendo, desde já, o 
enorme apoio que a Câmara Municipal de Valongo e o Forum de Ermesinde nos concederam para a 
materialização deste programa. 
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31 janeiro a 29 de fevereiro de 2020 
Inauguração: 31 janeiro _ 18:30 



SEMINÁRIO 

Sair do Nevoeiro 
31 de janeiro 2020 - Forum de Ermesinde 1º Piso 

PROGRAMA 

ORADOR HORÁRIO COMUNICAÇÃO

Mario Sette (Orador Convidado) 10:30 Iconografia Pictórica do Imaginário

Pausa para café 11:00 - 11:10

Martín Hernández 11:10 El arte está muerto? ¿O no?

Javier Velasco 11:25
La importância de la Metodología Pedagógica en la 
Educacion Artística para el desarrolo social y Cultural 
en Occidente

Andreia Pereira 11:40 Pintura como evento: uma experiência do efémero

João Barrosa 11:55 Autor e construtor, antinomias de um Colectivo

David Capela 12:10 Reminiscências nostálgicas na Arte Contemporânea

Pausa para Almoço 12:25-14:00

Madalena Pinto 14:00
A minha Imagem como Metáfora para uma Análise 
Psicanalítica

Cassandra Pereira 14:15 
A Estética Impulsionadora da Ética: A Pintura como 
Meio

Mariana Pereira 14:30
A memória inquieta das Imagens: A repetição como 
processo de entendimento da forma

Ana Gomes 14:45 A Imagem do Mundo e o Mundo da Imagem

Francisco Badilla 15:00 Espaço interior, Espiritualidade e Imagen

Pausa para café 15:15-15:25

Theresa Albrecht 15:25
Pós-Sexo/Pós Género- Teorias e exemplos da Arte 
Contemporânea

Luis Ferreira 15:40 Pintura Inacabada

Luis Baltar 15:50
Trazo y sentimento oceânico en la pintura ocidental 
abstracta a partir de 1950

Alberto Tolentino 16:05 As imagens como narrativas sob o olhar do artista

Domingos Loureiro 16:20 Sessão de Encerramento


