Entre a sombra e um laivo de luz dourada
Sara Antónia Matos

Segundo Maria Capelo, “Desenhar começa como uma expectativa:
uma esperança de desvendar um problema.” Esta afirmação pode abrir o
sentido e a natureza do trabalho apresentado na exposição “Os dias como
claras manhãs, as noites de trevas espessas”, na galeria Giefarte, em Lisboa.
Para compreender este trabalho, é necessário acrescentar ainda que, para
a artista, o problema lançado pelo acto de desenhar acaba por nunca se
resolver. Desenhar envolve uma tarefa contínua de repetição e falha.
Antes de se desvendar o dilema para que a artista aponta, é
imprescindível observar os desenhos, vaguear pelos espaços que abrem. A
série é composta por representações de corpos vegetais, pinheiros, oliveiras,
troncos, galhos, que entre si vão criando tramas enigmáticas, abrindo e
fechando clareiras. Por vezes, a cor dourada envolve as estruturas vegetais
cobrindo-as parcial ou totalmente, outras vezes, irrompe entre as mesmas
deixando a descoberto os seus vultos. Embora quimicamente o dourado
potencie o reflexo e simbolicamente esteja associado à cintilação, nestas
obras, ele é mais do que uma alusão directa à luz. O modo como a cor
é aplicada sobre o suporte faz dela uma velatura que simultaneamente
cobre e destapa o que está por baixo. De facto, as manchas douradas não
apresentam contornos ou formas definidas, antes emergem difusas como
um manto de nevoeiro que avança e recua. Deste modo, pode considerarse que o desenho trabalha a dois níveis que se intercalam mutuamente:
o plano de retaguarda composto pelas representações vegetais a tintada-china e um plano de velatura com um grau variável de opacidade. Os
dois níveis geram um complexo (in)definido entre o claro e o escuro, o
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denso, o semi-denso e o permeável, suscitando no olhar uma espécie de
avidez do ver. Trata-se de ver para além do imediato e da superfície do
primeiro plano, de modo a saciar o desejo. Este alimenta-se precisamente
da inacessibilidade.
Artística e literariamente, a floresta e os cenários de vegetação selvagem
estão pejados de romantismo, temores e fantasias, podendo até dizer-se
que tecem um locus para o erotismo do olhar. O mesmo acontece com
as composições d´Os dias como claras manhãs, as noites de trevas espessas
de Maria Capelo, em face das quais, o olho não consegue deixar de
inspeccionar. Não é que a representação mostre explicitamente figuras
voluptuosas ou carnais. O erotismo que suscita processa-se ao nível
fenomenológico, no modo como provoca a percepção e o desejo do olhar,
fazendo-nos procurar ver sempre mais, para além daquilo que nos está
acessível. Cada composição roga um exercício ao observador, levando-o a
proceder a uma inspecção de campo, à procura do melhor lugar para nele
entrar. Repare-se que, dentro da série, alguns enquadramentos fornecem
vistas amplas, outros vistas de pormenor, fazendo-nos operar movimentos
de aproximação e afastamento, tal como uma máquina fotográfica ou de
filmar ao penetrar os lugares captados, com mais ou menos incisão.
Assim, os diferentes pontos de vista traduzem os movimentos de
ida e volta, entrada e saída do espectador no campo e na linguagem do
desenho. Em frente deles, o olhar pesquisa, ciranda sobre o plano de
representação até vislumbrar a clareira adequada para penetrar. Aproxima,
foca, averigua, recua, porventura deixa de ver. Durante este processo,
pode considerar-se que o observador está já dentro do plano de
representação, atravessando a sua espessura. O suporte não é alheio
a este exercício sensual. Deixando passar a luz, sendo dotado de uma
suavidade similar à da pele, o papel macio estimula o sentido háptico
da visão, transformando os olhos num órgão táctil. Os papéis pedem o
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toque dos dedos, mas os dedos estão impedidos de lhes chegar. Por isso,
o olhar vem em socorro daqueles e reveste-se da memória táctil para nos
auxiliar a sentir as texturas, reais e representadas.
Acresce que no trabalho de Maria Capelo – pintura e desenho – não
há vestígio de presença humana, o que faz do espectador o seu único
habitante, testemunho isolado do acontecimento que experimenta. Os
desenhos são o lugar de um enredo que não vemos, mas desejamos, que
tememos mas não deixamos de procurar. Essa é a natureza insaciável do
desejo e o tempo da obra de arte, que envolve em simultâneo: expectativa,
repetição e falha. Como se articulam estas três instâncias?
O desenho é uma promessa de futuro na medida em que ambiciona
resolver um problema. Todavia, sabemos pela mão da artista, que ele é da
ordem da repetição e redunda numa falha. Mas a sua natureza é mesmo
essa, a de uma impossibilidade. Se ele é da ordem de uma expectativa que
nunca se cumpre, só pode existir enquanto pergunta, enquanto desejo, e
portanto só pode sustentar-se durante o tempo em que a pergunta durar.
Até onde consigo ver? Até quando este desenho me consegue prender?
Este é o problema fundador da obra de arte e uma vez apanhados na sua
trama, a obra consome-nos e nós a ela, a obra consuma-se e nós com ela.
O título “Os dias como claras manhãs, as noites de trevas espessas” da
exposição de Maria Capelo aponta exactamente para este enigma envolvido
na obra de arte. Os seus desenhos, arrastam-nos para uma zona sombria,
que se fecha e simultaneamente se desvela com a mesma brevidade de um
laivo de luz dourada.
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Conversa com Maria Capelo a propósito da exposição
“Os dias como claras manhãs, as noites de trevas espessas”,
na Galeria Giefarte, em Lisboa.

Condução da conversa e edição: Sara Antónia Matos

[SAM] — Maria, fala-nos do título da tua mais recente exposição. De
onde provém?
[MC] — “Os dias como claras manhãs, as noites de trevas espessas” é uma
parte de uma frase do livro Diálogos com Leucó de Pavese. A frase
completa de onde este título é roubado pertence a um diálogo em que
Jasão, uma das personagens, diz: “Era um mundo mais jovem, Mélite,
os dias como claras manhãs, as noites de trevas espessas – onde tudo podia
acontecer.” O mundo mais jovem de que ele fala é um mundo mitológico
onde, por vezes, os deuses se cruzam com os homens. Esta frase tem-me
servido, sobretudo, para lembrar que a arte pode fornecer indícios, nem
que seja por um segundo, de que tudo pode voltar a acontecer. Noutro
diálogo desse livro diz-se que “basta uma coisinha de nada, e o campo
torna a ser o mesmo de quando estas coisas aconteciam”. Também para mim
é no campo que encontro essas “coisinhas de nada”.
[SAM] — As questões fundamentais de Pavese são de ordem humana:
o destino, a violência, o amor e a morte, a poesia e a dor. Encontra-las
no teu trabalho? Mesmo quando nele não há representação de figura
humana?
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[MC] — Parece-me que essas questões, de um modo ou de outro, estão
no trabalho dos artistas desde sempre. A paisagem é a minha maneira
de lidar com elas. Orlando Ribeiro dizia que “a paisagem é como um
rosto humano que reflecte no seu aspecto a qualidade dos sentimentos.” E
Montaigne: “Em todo o lado vi ruínas e estátuas e céu e terra; trata-se
sempre dos homens.” A paisagem que eu procuro está cheia de marcas,
de vestígios, de rastos humanos. Pavese, no seu trabalho, volta sempre
às paisagens da sua meninice, às colinas no Langhe, e ao escrever sobre
elas e sobre o mundo camponês está a referir-se a todas as civilizações
porque, como ele diz, todas as civilizações foram agrícolas. Eu também
trabalho com as minhas memórias pessoais, com as memórias da minha
própria meninice, no Baixo Alentejo, fronteira com o Algarve. Mas não
estou muito interessada em falar sobre isso, pois as nossas experiências
pessoais, mais ou menos íntimas, só podem passar a ter interesse para os
outros quando, digamos, estão por detrás de um trabalho e não à frente
dele. Caso contrário, corre-se o risco dessas experiências servirem de
justificação ou explicação da obra, uma espécie de bengala para a coisa
não cair.
[SAM] — Deste a entender que num pequeno acontecimento pode estar
tudo, que esse acontecimento pode despoletar um conjunto de obras.
Dá-nos o exemplo de um sinal, uma “coisinha de nada”, que te tenha
feito dedicar a um problema, desencadeando uma série de trabalho.
[MC] — Essa “coisinha de nada” é um sentimento. Pode acontecer
com uma árvore, uma clareira, um caminho, um campo lavrado, num
certo dia, a uma certa hora. É como Pavese (ele, mais uma vez) escreve
nos Diálogos com Leucó: “Eu cá por mim acredito que uma árvore ou um
penedo recortados no céu, já lá estão desde o início”.
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[SAM] — Queres dizer que muitas vezes não prestamos atenção ao que
nos rodeia, aos aspectos e dimensões mais singelos da vida?
[MC] — De facto, preciso de muito pouco para começar a trabalhar.
Mas isso não significa que o trabalho seja imediato ou fácil. A “coisinha
de nada” é algo oferecido, uma dádiva, mas que exige muita atenção e
muito tempo para poder ser recebida.
[SAM] — Durante quanto tempo te pode ocupar uma série? Quando a
largas?
[MC] — Uma série de desenhos está esgotada quando já não consigo
ver melhor, quando a repetição se torna estéril, seja por cansaço seja por
causa das manhas que inevitavelmente vão aparecendo. Há então que
mudar de procedimentos, de instrumentos: mudar de papéis (a matéria,
a dimensão, o formato), de pincéis e de tintas; mudar de objecto e de
ponto de vista.
[SAM] — Uma vez que o teu trabalho incide sobre a representação
de paisagens ou ambientes despidos de figura humana, tem alguma
importância para ti a observação dos lugares in loco, isto é, fazes trabalho
de campo? Vais aos lugares que retratas, que te servem de referência?
[MC] — Sim, o ponto de partida são lugares que conheço muito bem,
lugares que me são familiares. O trabalho de campo passa sobretudo por
confrontar o trabalho que vou fazendo no atelier com o regresso a esses
lugares. Às vezes, misturo-os com lugares onde nunca estive mas que
conheço através de fotografias. Seja como for, a fotografia é uma parte
muito importante deste processo.
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[SAM] — Numa destas conversas, referiste que fazes viagens à procura
de certas imagens que sabes não existirem, pelo menos, como as
imaginas. Encontras um lugar diferente daquele que tinhas construído
mentalmente. No atelier, juntas fotografias, agrupa-las e reordena-las. A
memória funde-se com a realidade e distorce-a. É assim?
[MC] — A memória, tanto a individual como a colectiva, constrói
sempre a realidade, misturando-se com ela. Além disso, o fazer de
uma imagem a partir da realidade observada implica a interferência de
outras coisas – chamemos-lhe sonho, para simplificar. Essa conversa
veio a propósito da minha viagem recente ao Langhe. Quis conhecer
Santo Stefano Belbo por causa dos livros de Pavese, sobretudo A Lua
e as Fogueiras. É um livro de que gosto muito, que releio muitas vezes.
Encontro nele preocupações que continuo a explorar e que procuro
fazer “vibrar” com os meios que me são próprios, a pintura e o desenho.
A maneira como estou a trabalhar a partir dessas paisagens, não pode
deixar de relacionar a minha experiência dessa viagem com as imagens
que já conhecia do Langhe, sejam as fotografias que fui juntando do
passado, seja o filme do Jean-Marie Straub e da Danièle Huillet feito
em grande parte em Santo Stefano, a partir d´A Lua e as Fogueiras e dos
Diálogos com Leucó.
[SAM] — O que diferencia a pintura do desenho, para ti? Como os
articulas? Quando passas de um a outro?
[MC] — No caso dos desenhos desta exposição, comecei pelas manchas
douradas. A seguir fui buscar algumas das árvores que tenho pintado
nas telas, árvores que conheço bem. Talvez seja por causa disso que
estes desenhos têm uma ligação mais directa com as minhas pinturas do
que é habitual. Os desenhos foram feitos com estes dois elementos – as
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manchas douradas e as linhas negras das árvores – para fazer surgir um
espaço. O que me interessa acima de tudo no desenho é a possibilidade
de fazer surgir um espaço, que no entanto não é “projectado”, surge
com o fazer.
[SAM] — O que procuras com o desenho?
[MC] — Desenhar começa sempre como uma expectativa: uma
esperança de desvendar um problema. Mas esse problema acaba
por nunca se resolver. Vem daí a repetição (em limite infinita) e
a consciência que vamos tomando de que os desenhos são apenas
tentativas para ver melhor, tanto com os olhos como com o corpo, com
os gestos. Mas são só isso: tentativas. Quem fala disto muito bem é
Giacometti, ao dizer que o que importa é “tentar saber um pouco melhor
o que vejo, acertar ou falhar não tem importância alguma, é apenas uma
aproximação”. Vemos melhor, mas podemos sempre ir vendo melhor e
melhor e melhor.
[SAM] — Os instrumentos e os suportes têm influência no modo como
abordas um tema, no modo como te aproximas do teu “problema”?
[MC] — A escolha do material anda a par com a escolha do que é
representado. É através dos instrumentos e do suporte que os desenhos
nos deixam ver. Funciono muito por “manias”. Há alturas que só consigo
desenhar com um tipo de papel e um pincel, assim como há períodos
em que só desenho árvores, às vezes sempre a mesma árvore. Admitindo
essas manias, não me resta senão respeitá-las e tirar partido delas.
[SAM] — E o dourado em particular, que importância assume?
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[MC] — Há anos que tentava usar a tinta dourada nos desenhos. Há
coisas que ficam adiadas, mesmo sem darmos por isso. Ficam guardadas,
à espera, e um dia acabamos por pegar nelas. O dourado é cor, é luz e é
matéria, tudo ao mesmo tempo. Nestes desenhos a espessura opaca da
mancha dourada contrasta com a fragilidade translúcida do papel e com
a tinta negra das linhas, que conforme toca no papel é logo absorvida.
As linhas desenhadas com o pincel não correm. Os traços não fluem
como os que se desenham sobre outros papéis. Aqui, a tinta entranha-se
imediatamente no papel, e o pincel tem que ser manobrado com muito
vagar e cuidado. O que faço é ir construindo, pouco a pouco, um espaço
e, há medida que ele surge, ir percebendo se é preciso mais sombra, mais
pinheiros ou talvez uma oliveira ao fundo.
[SAM] — Quanto tempo passas diariamente no atelier? Preferes os “dias
claros” ou as “noites espessas”?
[MC] — Os “dias claros”, sem dúvida. Tenho uma rotina muito certa,
começo por volta das nove e interrompo a meio da tarde, todos os dias.
[SAM] — O teu trabalho transmite uma sensação de solidão e
isolamento. Quem te acompanha nesta busca? Quem são as tuas
referências? Elas estão nas artes plásticas, na música, no cinema? Fala-nos
dos teus autores.
[MC] — Com o nosso trabalho vamos “constituindo” uma família, uma
família de vivos e de mortos, com os quais há relações diferentes, umas
mais fiéis e longas do que outras, por vezes há zangas ou desilusões.
Mas ao longo desta conversa, com tantas citações, já vieram a propósito
alguns dos que fazem parte dessa família. Penso que não é preciso
chamar mais ninguém...
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[SAM] — Tens razão. Julgo que já nos abriste passagens para entrar no
teu trabalho e particularmente no teu desenho. Agora é preciso ocupar e
experimentar o espaço que ele nos abre.

Novembro, 2013
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