


the things of the world are rock

as coisas do mundo são rocha
O mundo é mais velho do que os deuses. Já enchia o espaço e sangrava, era o único 
deus – quando o tempo ainda não tinha nascido. Eram as próprias coisas que 
reinavam nessa altura. Aconteciam coisas – agora através dos deuses tudo se tornou 
palavras, ilusão, ameaça. Mas os deuses podem incomodar, podem aproximar ou 
afastar as coisas. Mas não tocá-las, nem mudá-las. Eles vieram demasiado tarde.

Cesare Pavese, excerto de «Os Cegos», in Diálogos com Leucó, 1947.
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As Galerias Municipais / EGEAC têm o prazer de apresentar o catálogo 
da exposição As Coisas do Mundo são Rocha de Maria Capelo, que esteve 
patente no Pavilhão Branco em Lisboa entre 10 de fevereiro e 28 de abril 
2019 e que contou com a curadoria de João Pinharanda.

Com o crescente acesso à mobilidade, cada vez mais cidadãos no 
mundo ocidental têm a opção de disfrutar das paisagens mais variadas em 
intervalos de tempo cada vez mais curtos. Entre um ambiente mais rural, 
com ar puro e silêncio absoluto, e um ambiente urbano de grandes cidades 
com prédios até ao horizonte, e uma confusão de cheiros e sons contínuos. 

Também na história de arte olhamos para um vasto panorama de 
pinturas que retratam paisagens urbanas e rurais, desde as pinturas em estilo 
plein air de John Constable do início do século XIX até ao pontilhismo de 
Georges Seurat no final do mesmo século ou as pinturas foto-realísticas de 
desertos e oceanos criadas pela Vija Celmins.

É dentro desta narrativa pictórica que as pinturas da Maria Capelo 
convidam o espectador a entrar dentro do Pavilhão semitransparente e 
a parar em frente às paisagens-pinturas, que se confundem com as vistas 
oferecidas pelo espaço sobre os jardins do Palácio Pimenta. O que nos 
acontece se passarmos tempo a contemplar a natureza? pergunta o crítico 
Jurriaan Benschop no seu texto comissionado para este catálogo. Podemos 
respirar, relaxar, sonhar ou então ficar mais abafados, desesperados, 
perdidos no contexto da natureza, como coloca o curador da mostra João 
Pinharanda, quando descreve no seu texto um ambiente com “arvoredos 
densos, caminhos cerrados, ou seja, paisagens sem horizonte visível” nas 
pinturas da artista. De fato as pinturas da exposição retratam sítios isolados 
do Baixo Alentejo, pouco povoados, mas ainda assim com traços deixados 
pelo homem como as marcas do corte da cortiça ou caminhos abertos por 
alguém.

Introdução

Tobi Maier
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As obras de Maria Capelo pairam em frente ao espectador, 
oscilam entre o aberto e fechado. Somos confrontados pela vida macro 
nas suas pinturas de bosque e floresta densa – porém com uma ausência 
notória de habitantes, como animais que poderiam ser vistos na natureza 
microscópica retratada nos desenhos da artista que apresentam detalhes 
de flora e simultaneamente aludem a animais e insetos. Vivemos na era do 
Antropoceno, testemunhamos a extinção de espécies a uma rapidez cada vez 
mais assustadora, que torna o olhar perspicaz da artista sobre a paisagem e a 
vida selvagem cada vez mais urgente.

O título desta exposição, escolhido pela artista e retirado de um texto de 
Cesare Pavese1, situa o programa de Maria Capelo na sua relação com o 
real; ao mesmo tempo, introduz-nos a deriva poética que amplifica a sua 
interpretação. Assim, a clareza com que esta exposição pode ser apresentada 
–  pinturas de planos muito aproximados de arvoredos densos, caminhos 
cerrados, ou seja, paisagens sem horizonte visível e desenhos de minuciosa 
observação – desaparece se olharmos as obras com outros olhos que não os 
de um qualquer naturalismo pictórico. Poderemos, então, encontrar um nó 
de significados que liga a “rocha”, que Maria Capelo cita como constituinte 
das coisas do mundo, e a alma que habita essas coisas; ou encontrar um 
outro nó, entre a promessa de imutabilidade e eternidade garantidas por essa 
mesma “rocha” e a dinâmica das coisas que realmente a ocupam enquanto 
artista, as árvores movidas pela vida interna que as habita tanto como pelo 
vento (mais do que mutável, instável) que as agita.

Nenhuma explicação simples pode descrever o mecanismo criativo 
que nos conduz a estas imagens. A obra da artista (a sua pintura, o seu 
desenho) desenvolve-se em permanente tensão – entre contemplação 
e acção, observação e memória… Nesse balanço, dificilmente (ou 
inutilmente) procuraremos a primazia do interior sobre o exterior, da 
imagem visual sobre a imagem mental (ou vice-versa). O trabalho de Maria 
Capelo resulta do cruzamento de todas essas diferentes atitudes e escolhas. 
Não necessariamente por esta ordem, uma árvore é observada, é pintada, 
é memorizada, é transformada, é repetida, é deslocada, é agrupada ou é 
destacada de outras árvores; forma, cor, gesto, pincelada participam nesses 
jogos de encenação ou seja, de reorganização/reordenação do mundo. 
No desenho, o pormenor de uma árvore (de um tronco, de um ramo) é 

1 PAVESE, Cesare, Diálogos com Leucó, Assírio e Alvim, 2007, Lisboa, Trad. José Colaço Barreiros, p. 21.

O que une é o que separa

João Pinharanda
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separado da unidade a que pertence; o grau de proximidade e intensidade 
dessa observação pode transformar o registo desse fragmento de realidade 
tangível numa paisagem ou num corpo alterando assim, radicalmente, as 
escalas quer de observação quer de significação.

A exposição ocupa os dois pisos do Pavilhão Branco de forma 
diversa criando realidades autónomas que a montagem, o tema da paisagem 
e os materiais e métodos de trabalho unificam. Os desenhos do piso térreo 
obrigam-nos a uma aproximação do olhar: e distanciam-nos em relação 
às árvores do jardim que, vindas do exterior, atravessam, se espelham e se 
multiplicam nos planos de vidro do duplo pé-direito do edifício ameaçando 
invadir o nosso campo de visão. As pinturas do piso superior criam uma 
paisagem suspensa – pesados arvoredos surgem sobre as copas das árvores 
acentuando a multiplicação do real que já referimos. 

Os desenhos são de duas naturezas mas ambas resultam da 
observação (por dissecação e separação e/ou por separação/agregação) 
dos elementos de uma unidade que nunca nos é revelada. Mesmo com a 
montagem adoptada (cinética e/ou em bandas contínuas) mantém-
-se essa fragmentação impedindo qualquer esboço de reconstituição de 
um todo, antes acelerando a vertigem do olhar. Nas duas séries alguns 
exemplos podem mesmo iludir-nos sobre a sua origem ou intenção, fazendo 
a imagem passar do estatuto de representação de um microcosmos ao 
de um macrocosmos (dando a ver grandes paisagens abertas, tomadas à 
vol d’oiseau); ou fazendo a imagem mudar de objecto (da representação 
botânica à representação paisagística ou à representação do corpo; da 
representação terrestre à representação aquática); criando imagens 
ambíguas, corpos-vegetais, corpos-animais, corpos-paisagem: cicatrizes de 
troncos e tatuagens de pele, ervas e pêlos, leves colinas e vales, águas escuras 
e pesadas sombras, buracos na madeira, na terra, na carne, agitação do vento 
nas ramadas e estremecimento de corpos.

Um dos paradoxos destes desenhos é o seguinte: Maria Capelo 
olha tão intensamente para os objectos que lhe interessam que os destrói 
ou desmembra ou subtrai à totalidade a que pertencem. O que deles vê 
(ou o que deles nos dá a ver) passa a ser um detalhe e esse detalhe passa 
a ser o todo, o único possível. Outro paradoxo pode ser enunciado assim: 
cada pormenor manifesta-se com tal intensidade que, em vez de esvaziar 
(significados) acrescenta realidade à imagem, em vez de nos colocar numa 
rota de perda conduz-nos ao núcleo de qualquer (outra) coisa. Essa coisa 
é difícil de nomear: pode ser um resto (uma sobrevivência, um destroço) 
ou ser um nó gerador ou ser ambas as coisas; pode ser um conceito ou uma 
pura materialidade; pode ser uma metáfora mas nunca será uma metonímia. 
Ainda um último paradoxo: sob a intensidade que o isola e o destaca, o 
motivo visual surge desamparado num campo (num fundo) neutro (o 
papel não intervencionado) mas acaba por tomar conta de todo esse campo 
porque, ao mesmo tempo, o dispensa e o absorve. 

O interesse que Maria Capelo manifesta pelo assunto/tema do seu 
trabalho (escolha do motivo e cerco que lhe move) é da ordem do olhar 
amoroso – queima o campo de visão periférica, concentra-se e amplifica a 
visão foveal, torna-se base de um discurso que, de unívoco passa a recíproco 
e desmultiplica-se em reenvios entre artista, objecto, espectador – mas sem 
nunca desvendar o segredo da sua existência e alimento.

As pinturas, individualmente consideradas, sugerem-nos, por 
analogia simples, uma cenografia (panos de cena). Pela relativa unidade 
cromática, de realização, de composição, de elementos constituintes poderia 
supor-se que a montagem conjunta destas pinturas configuraria um travelling 
por uma paisagem contínua. No entanto, tal encadeamento é desmentido 
por uma observação mais atenta: ao invés de se associarem, as imagens 
surgem autónomas; o que temos, quando percorrermos a exposição (mas 
também ao percorrermos o interior de cada pintura), são deslocações, por 
sacões, no espaço e no tempo. Dentro de cada pintura percebemos que a 
continuidade é afinal aparente: cada uma resulta de um exercício de colagem 
de fragmentos, não de uma experiência extensiva, contínua e sem cortes; 
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cada pintura surge por acumulação, sobreposição, reagrupamento de dados e 
experiências, não por subtracção ou obliteração de elementos. Nas pinturas, 
aproximamo-nos das soluções da segunda série de desenhos, onde traço, 
mancha e colagem se conjugam. Aqui, porém, a colagem é um exercício 
não material mas visual, de reconstituição mental do que foi previamente 
observado: a pincelada (cor/textura) confere unidade a conjuntos onde 
alguns dos elementos funcionam como módulos reconhecíveis que, de 
imagem para imagem, se repetem mas também se associam livremente e 
também subtilmente se transformam sem intenção de documentar qualquer 
realidade que não a da própria pintura – é ela, realmente, a “rocha” evocada, 
o mundo.

O espaço e o tempo dessas pinturas (de poderosa presença visual 
e física) não nasce, portanto, do percurso que efectuamos na galeria, nem 
da contemplação do seu conjunto; nasce da atenção individual dedicada 
a cada pintura (a cada elemento de cada imagem); configura-se dentro 
de cada imagem. Como nos desenhos, também na pintura necessitamos 
partilhar o olhar intenso da artista sobre os objectos do seu desejo. Mas, 
aqui, é o afastamento da imagem que nos aproxima dos seus conteúdos: 
olhadas de longe, estas pinturas surgem mais nítidas e assim gerem melhor 
os percursos para os quais nos convidam ou que nos interditam. O tempo de 
observação e o espaço a partir do qual observamos colocam-nos numa outra 
realidade: na realidade de uma Natureza olhada, percorrida e conquistada 
(apropriada/reordenada) pela representação artística; na realidade de uma 
paisagem pensada; numa realidade física e mental que integra o seu próprio 
tempo de execução (evolução das técnicas, diferença das matérias das telas, 
divergências de cromatismo e luminosidade), de obra para obra. 

Em nenhum caso se trata de reconstituir um lugar ou de reproduzir 
uma imagem prévia. Trata-se de exercer uma observação minuciosa da 
Natureza – o que Maria Capelo sempre fez. É a partir dessa observação 
que ela acrescenta e retira, reordena e altera; que estabelece um mundo 
independente das contingências da Natureza que observa. Maria Capelo 
não nos oferece estas imagens, obriga-nos a conquistá-las; obriga-nos a 

encontrar-lhes um lugar no mundo; a fazê-lo com a mesma intensidade 
como ela o faz; obriga-nos a situarmo-nos em relação a elas. Observação e 
leituras servem-lhe para confirmar que nada se vê fora do que existe; mas, 
simultaneamente, que nada existe fora de cada uma das suas pinturas e 
desenhos. O que Maria Capelo expõe é o seu compromisso duplo para com 
a verdade de uma Natureza vista e de uma Natureza pensada; compromisso 
com o real e com o que está além do real (antes e depois dele), com o 
mundo.

Paris, 8 de Março de 2019
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Nos últimos meses, dei comigo a contemplar diariamente alguns dos 
desenhos de Maria Capelo, já que tinha três das suas obras da série Las 
Hurdes (2015) no meu apartamento, as quais tinham sido emprestadas antes 
de seguirem para uma exposição na Alemanha. Os pequenos desenhos a 
tinta da china eram a primeira coisa que via de manhã, ao acordar, e a última 
coisa que via à noite, antes de me deitar. Esta experiência dá-me confiança 
para dizer que os desenhos de Maria Capelo nunca descansam. A qualquer 
momento que escolho olhar para eles, parecem-me sempre ativos, como 
se em movimento. A situação tornou-se ainda mais interessante pelo facto 
das três obras serem todas baseadas no mesmo fotograma de um filme de 
uma cordilheira na região da Estremadura espanhola. A artista criou três 
desenhos diferentes, dinâmicos, relacionados com a mesma imagem.

As paisagens são lugares onde Maria Capelo é capaz de sentir uma 
ligação à terra e fundir-se com a natureza e os seus ritmos. Esta impressão 
intensificou-se quando visitei a exposição As Coisas do Mundo são Rocha 
no Pavilhão Branco, em Lisboa. Porém, chamar-lhe uma pintora paisagista 
seria impreciso, já que as suas obras colocam questões acerca da perceção 
da natureza ou – poder-se-ia dizer também – da natureza da vida. O que 
está a representar exatamente quando pinta árvores que sobressaem numa 
floresta isolada? Ou quando nos mostra uma caverna sobre um negro escuro 
e profundo? Não parece que esteja a tentar captar um momento específico 
do dia “tal como aconteceu”, como um pintor plein air faria. Mesmo que a 
sua obra demonstre grande atenção à superfície e aprecie os jogos de luz 
nas folhas e nos ramos, parece ter uma intenção que vai além do prazer 
da perceção ou da representação de um determinado momento. Aborda, 
na verdade, o nosso entendimento da natureza ou através da natureza. O 
que nos acontece se passarmos tempo a contemplar a natureza? Esta pode 
ser a questão subjacente à sua obra, já que é precisamente isso que Maria 

Rock Solid Vivid. 
Sobre a obra de Maria Capelo

Jurriaan Benschop
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Capelo faz. A artista dedicou a sua vida profissional a refletir sobre o que 
vê e experiencia na natureza, a olhar uma e outra vez para o mesmo tipo de 
motivos. Além das mudanças sazonais, ou dos humores do clima, a artista 
encontra algo mais permanente.

Para podermos escolher as palavras a usar de seguida, será melhor 
olhar mais de perto a obra. Na exposição, podemos identificar obras de dois 
tipos. Há desenhos que se aproximam de pormenores de uma paisagem, 
sem oferecer um contexto espacial mais amplo. Estes assemelham-se 
a fragmentos isolados. Existem também pinturas que representam um 
espaço na floresta, concentrando-se em árvores que são, claramente, as 
protagonistas. 

Uma série de 24 desenhos (todas as peças da exposição de 2018 se 
intitulam Sem título) mostra grandes planos a partir de diferentes ângulos 
de – e à volta de – uma árvore, pedaços de tronco ou erva a tocar na madeira. 
Dentro destes fragmentos, desenrola-se um delicado jogo de linhas, 
frequentemente permitindo associações com partes do corpo humano. 
Outra série mostra formações rochosas e cavernas, igualmente de perto. 
Todos os desenhos convocam a nossa atenção para a superfície das coisas, 
estabelecendo uma estrutura por meio de fortes contrastes. São requintados 
e permitem que vejamos até as linhas e pregas mais finas, como a palma 
de uma mão. O que as obras têm em comum é uma imprevisibilidade e 
sugestividade transformadoras. Os motivos representados parecem querer 
tornar-se outra coisa. Uma árvore num osso. Um ramo numa perna. Uma 
abertura numa vulva. Entrar dentro das obras provoca uma cadeia de 
associações. “O meu trabalho tem sempre essa abordagem, de observação, 
contemplação e reorganização do que se vê”, afirma Maria Capelo. Ela faz 
paisagens, sim, mas também faz outra coisa.

As pinturas a óleo da artista (existem seis telas na exposição) 
retratam lugares físicos na floresta onde o espetador pode projetar-se, um 
espaço onde se pode entrar. Este oferece abrigo, mas também pode parecer 
fechado ou até claustrofóbico, dependendo da luz. O espetador pode dar 
consigo incapaz de ver a floresta por causa das árvores. Nunca existe um céu 

aberto, um horizonte largo ou uma visão ampla nas pinturas. Ainda assim, 
vislumbra-se alguma luz por trás das árvores ou pelo meio destas, o que nos 
sugere a existência de um mundo maior. A luz dentro das pinturas é criada 
como se se tratasse de um cenário teatral e não uma representação realista 
da forma como os raios solares atravessam o ar. Foi a mão da artista que 
espalhou a luz sobre os diferentes elementos – ela foi o sol e também quem 
decidiu onde plantar as árvores. Embora a maior parte das obras apresente 
uma paleta sóbria em virtude da utilização de um determinado conjunto 
de cores naturais, cada pintura parece possuir um ponto especial que se 
ilumina, um realce de cor que faz a diferença. Um olhar mais atento permite 
compreender que estamos perante uma mistura de circunstâncias artificiais e 
naturais ao mesmo tempo.

Algumas das formas que encontramos nas pinturas estão, tal como 
nos desenhos, preparadas para se transformar. Na silhueta de uma árvore, 
pode vislumbrar-se o porte de um homem. De entre as partículas de luz nos 
arbustos observa-nos um par de olhos – será um rosto? A artista recorre 
ao potencial figurativo das formas naturais e ativa-o. Assim, a erva ou as 
plantas podem comportar-se como cabelo penteado, de cor verde. Quando 
começamos a reparar no poder transformativo das formas, as pinturas 
deixam de ser paisagem no sentido tradicional do termo.

Na exposição, há uma posição a partir da qual as paisagens florestais 
parecem ligeiramente desfocadas. O modo como são pintadas remete para 
uma fotografia que o autor não quis deixar totalmente nítida. Porém, se nos 
afastarmos mais um pouco em relação às obras, esta sensação desaparece 
e as formas tornam-se numa imagem completa. Esta técnica recorda-nos 
obviamente o Impressionismo, pela forma como pequenas manchas ou 
pontos de cor são utilizados. Para conseguir criar uma sensação de totalidade 
na experiência, a artista teve de separar as partes. Uma análise detalhada e 
de perto é realmente diferente de um ponto de vista distante, mas ambas 
contribuem para a compreensão e valorização do todo. Podemos assumir 
que a artista observou este fenómeno na natureza por diversas vezes, 
contornando os seus motivos, olhando para uma árvore ao longe enquanto 
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silhueta e olhando-a igualmente de perto enquanto estrutura de pequenas 
linhas, evidenciando a idade.

A relação com o Impressionismo tem por base alguns aspetos de 
construção, mas do ponto de vista da afinidade do estilo e da expressão, há 
outros pintores a ter em conta. A forma como as árvores se tornam figuras 
dramáticas, aprisionadas em contornos acentuados, faz-me pensar em El 
Greco (1541-1614). Será que Maria Capelo gosta do seu trabalho? Ela fala 
de sentimentos contraditórios. Apesar de apreciar a robustez formal da obra 
de El Greco, parece-lhe que o sentimento rapidamente se torna excessivo. 
“Quando o esforço é demasiado óbvio, o resultado torna-se exagerado”, 
comenta. Na sua obra, a artista procura um drama contido – discreto, 
atrever-me-ia a dizer. Mas a pintura espanhola vem a propósito, já que 
foram os grandes mestres que primeiro lhe abriram os olhos para a pintura. 
Na infância, fez a sua primeira visita ao Museu do Prado, onde contactou 
com as obras de Francisco de Goya (1746-1828) e Francisco de Zurbarán 
(1598-1664). O ponto alto da visita foi, contudo, Diego Velázquez (1599-
-1660), cuja obra parece surgir-lhe naturalmente, embora não seja esse o 
caso. Segundo Maria Capelo, uma pintura deve parecer natural, mas isso não 
significa que deva parecer uma reprodução fiel da natureza. É uma pintora 
que adora a ideia de intemporalidade. Curiosamente, porém, não foram os 
pintores paisagistas que educaram o olhar da artista em primeiro lugar.

Quer enquanto desenhadora, quer enquanto pintora, Maria Capelo 
consegue perceber o que a pele nos diz, de como uma concha, casca ou 
superfície exterior pode deixar entrever uma vida interior. E como um 
detalhe pode refletir uma totalidade mais ampla. Ela lê a paisagem como 
uma impressão da vida: cada declive ou pedra é a expressão de algo que 
aconteceu no passado. Não precisa de retratar literalmente pessoas para dar 
a entender uma perspetiva humana. Basta-lhe mostrar como a natureza surge 
quando passamos tempo nela e como esta pode ligar-nos a uma energia 
criativa que, em rigor, não pode ser reconhecida por nenhum dos cinco 
sentidos.

Em jovem, Maria Capelo ponderou tornar-se cineasta – o cinema 
é muito importante na sua obra – mas a ideia de ter de trabalhar com uma 

equipa em cada filme não a atraía. Gosta de trabalhar sozinha, de estar a sós 
com o material e o motivo. A paisagem, no caso de Maria Capelo, é uma 
forma de se relacionar com a vida e de procurar sinais de intemporalidade. 
Tendo em consideração as impressões vívidas, por vezes com conotações 
eróticas, que encontramos na sua obra, seria falso dizer que esta se 
caracteriza pela ausência de vida humana. Pelo contrário, a obra mostra-nos 
que não somos diferentes da natureza.

A obra é muito concreta, mas de uma forma poética e ilusória. 
Considera a terra e o que nela cresce e se forma como realidades a partir 
das quais pode trabalhar. Maria Capelo não é o tipo de artista que fala da 
espiritualidade ou projeta a divindade sobre a paisagem. Em vez disso, ela 
fala sobre “outro sentido” para além do que conseguimos ver, como uma 
orientação para o seu trabalho. “(…) quando o tempo ainda não tinha 
nascido. Eram as próprias coisas que reinavam nessa altura” diz-nos a citação 
à entrada da exposição. Estas palavras de Cesare Pavese (1908-1950) foram 
retiradas da sua obra Diálogos com Leucó, a qual também inspirou o título da 
exposição.

Alguns dias após ter visitado a exposição de Maria Capelo, passeei 
pela costa vicentina, a sul de Lisboa. Encontrei grandes formações de rocha 
negra na praia recortando linhas curvas e retas, ligando a areia e a água, antes 
de se erguerem para se tornarem numa falésia sobre o Atlântico. As rochas 
dobram-se ou inclinam-se com uma perna sobre a areia, ao mesmo tempo 
que deixam a água fluir por baixo. Entre estas rochas sentimo-nos calmos, 
pois estas comportam-se como se sempre lá tivessem estado, embora 
saibamos que elas são o produto de antigas transformações da matéria e 
que a água e o vento continuam a moldá-las. Além de ser uma experiência 
calmante, esta também desperta o nosso entusiasmo quando começamos 
a caminhar e a descobrir os microcosmos que habitam dentro da pedra. A 
água traz a areia e deixa padrões geométricos à medida que retrocede. Para 
este tipo de criação, não são necessários artistas. As rochas, com todos os 
seus detalhes – as suas arestas afiadas, narizes de batata e curvas elegantes, 
com pequenos orifícios e rugas de expressão – ensinam-nos que não existe 
qualquer contradição entre estar imóvel e em movimento.
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...cherche sous des cendres froides les plus petits oiseaux, 
ceux qui ne ferment jamais leurs ailes, résiste au vent.
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Nella notte la terra non ha più padroni.
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The Municipal Galleries / EGEAC are pleased to present the catalogue of the 
exhibition As Coisas do Mundo são Rocha by Maria Capelo. Curated by João 
Pinharanda the show was on view at the Pavilhão Branco in Lisbon between 
February 10 and April 28, 2019.

Given the increasing access to mobility, citizens in the Western world 
can chose between the most varied landscapes at ever-shorter intervals. One 
travels between the more rural climate with open views, environments of 
pure air and absolute silence versus the metropolis where one is confronted 
with high-rise buildings constructed until the horizon, and a confusion of 
smells and continuous sounds. 

It is also in art history that we are faced with a vast panorama of 
paintings depicting urban and rural landscapes, from John Constable’s 
plein air-style paintings of the early nineteenth century to the pointillism 
of Georges Seurat created towards the end of the same century and the 
paintings of oceans and deserts meticulously executed by Vija Celmins.

It is within this pictorial narrative that Maria Capelo’s paintings invite 
the viewer to enter the semi-transparent pavilion, for us to pause in front of 
her landscapes and forest sceneries, painted on canvas and displayed side by 
side the vast vistas towards the gardens of the Pimenta Palace. 

What happens to us if we spend time contemplating nature? wonders 
the critic Jurriaan Benschop in his essay commissioned for this catalogue. 
We can breathe, relax, dream or even faint, become desperate or lost in 
the context of nature, as the curator of the exhibition João Pinharanda 
puts its when he describes the environments in Capelo’s paintings as dense 
forest, closed paths, landscapes with no visible horizon. In fact the paintings 
depict isolated sites in the Lower Alentejo region, sparsely populated, but 
nevertheless bearing traces of man such as the marks of the cut cork or the 
paths paved by somebody.

Introduction

Tobi Maier
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The works by Maria Capelo oscillate between the open and closed. 
The viewer is confronted by the macro life in her paintings of the forest and 
dense landscapes – and detects a notorious absence of inhabitants. Animal 
life could be noticed in the microscopic nature portrayed in the artist’s 
drawings that show details of flora and simultaneously allude as well to the 
forms of animals and insects. 

We live in the age of the Anthropocene, we witness the extinction of 
species at an increasingly frightening speed. This distressing actuality turns 
the artist’s insightful eyes and her renderings of landscape and wildlife ever 
more urgent.

The title of this exhibition, chosen by the artist and taken from a text by 
Cesare Pavese1, situates Maria Capelo’s work in relation to the real; while 
at the same time adding a poetic aspect, which amplifies its interpretation. 
Thus, the clarity with which this exhibition seems to be presented – close-up 
paintings of dense forest, closed paths, landscapes with no visible horizon 
and meticulously detailed drawings – disappears when we look at the works 
from another perspective, without trying to find naturalism of any kind. We 
might discover entangled meanings linking the ‘rock’, which Maria Capelo 
cites as a constituent of the things in the world, to the soul that resides within 
them; or a different connection, between the promise of immutability and 
eternity guaranteed by this same ‘rock’ to the dynamic of things that really 
concern Capelo as an artist, such as trees moved by an internal force as well 
as the (mutable and unstable) wind that shakes them.

There is no simple explanation which allows us to describe the 
creative mechanism that leads to these images. The artist’s work (her 
paintings, her drawings) is developed in constant tension – between 
contemplation and action, observation and memory... In this equilibrium, 
it is difficult (if not futile) to seek the primacy of the interior over the 
exterior, of the visual image over the mental image (or vice versa). Maria 
Capelo’s work results from the crossings of all these different attitudes and 
choices. Not necessarily in this order, a tree is observed, painted, memorised, 
transformed, repeated, displaced, grouped together with or isolated from 
other trees; form, colour, gesture and brushstroke all have a role to play 
in these games of staging, reorganising and reordering the world. In the 
drawings, the detail of a tree (of a trunk, of a branch) is separated from the 
whole to which it belongs: the degree of proximity and intensity of that 

1 PAVESE, Cesare, Diálogos com Leucó, Assírio e Alvim, 2007, Lisbon, Trad. José Colaço Barreiros, p. 21.

What unites is what divides

João Pinharanda
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observation can transform the representation of that fragment of tangible 
reality into a landscape or a body, thus radically altering the scale of both 
observation and meaning.

The exhibition occupies the two floors of the Pavilhão Branco in 
different ways, creating autonomous realities that are unified by the works’ 
display, the theme of landscape, materials and methodologies. The drawings 
on the ground floor make us look closer: distancing us from the trees of the 
garden which, from the outside, cross over, reflect and multiply in the glass 
panes of the two-storey building, threatening to invade our field of vision. 
The paintings on the upper level create a suspended landscape – dense 
forests emerging above the treetops, emphasising the multiplication of the 
real already mentioned. 

There are two different kinds of drawings; both result from the 
observation (dissection and separation and/or separation/aggregation) 
of the elements of a whole that is never revealed. Even with the chosen 
exhibition layout (kinetic and/or in continuous strips), this fragmentation 
is maintained, preventing any attempt to reconstitute a whole, instead 
increasing the vertigo of the gaze. Several artworks in these two series 
manage to even deceive us about their origin and intention, changing the 
status of the representation of the image from a microcosm to a macrocosm 
(revealing large open landscapes, taken from a bird’s eye perspective); or 
changing the object of the image (from a botanical representation to the 
representation of a landscape or of the body; from a terrestrial scene to 
an aquatic one); creating ambiguous images, plant-bodies, animal-bodies, 
landscape-bodies: scars on tree trunks and tattoos on skin, grass and hair, 
small hills and valleys, murky water and dark shadows, holes in wood, in the 
earth, in the flesh, the stirring of branches in the wind and the trembling of 
human bodies.

But there is a paradox in these drawings: Maria Capelo looks so 
intensely at the objects that interest her that she destroys them, dismembers 

them, and subtracts them from the whole to which they belong. What 
can be seen (or what is revealed of them) becomes a detail, and this detail 
becomes a whole, the only one possible. It is also paradoxical that each detail 
manifests with such intensity that, instead of emptying (meanings) it adds 
reality to the image, instead of making us lose our way it leads us to the centre 
of something (else). This thing is difficult to define. It can be a remnant 
(a survival, a wreckage) or a productive connection, or both; it can be a 
concept or a pure materiality; it can be a metaphor but never a metonym. 
Finally, a last paradox: with the intensity that isolates and emphasises it, 
the visual motif appears alone in a neutral space (on a background of blank 
paper), which it eventually dominates because it simultaneously dismisses 
and absorbs it. 

The interest that Maria Capelo shows in the subject/theme of 
her work (her choice of motif and the reasoning behind it) is a kind of 
loving gaze, it dissipates the field of peripheral vision, concentrating and 
intensifying foveal vision, becoming the basis of a discourse that starts off 
univocal but becomes reciprocal, consisting of exchanges between artist, 
object and viewer – without ever uncovering the secret or reason for its 
existence.

The paintings, considered individually, allude to scenography 
(stage backdrops). Because of their relative similarity in colour, execution, 
composition and constitutional elements, it could be assumed that the 
collective display of these paintings represents a travelling shot through a 
continuous landscape. However, upon closer inspection, this proves not to 
be the case: rather than joining together, the images appear autonomously; 
as we walk around the exhibition (but also as we explore each individual 
painting) we experience forceful dislocations in space and time. In every 
painting we find that continuity is just an illusion: each one is the result 
of sticking fragments together, rather than an extensive, continuous and 
unbroken exercise; each painting comes from the accumulation, overlapping 
and regrouping of information and experiences, not the subtraction or 
elimination of certain elements. The paintings lead us to the solutions 
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of the second series of drawings, where lines, surfaces and collage come 
together. However, here collage is not a material exercise but a visual one, 
of mental reconstruction of what was previously observed: brushstrokes 
(colour/texture) provide unity to sets where certain elements function as 
recognisable units. These are repeated in each image but also freely join 
together and subtly transform, without trying to document any reality other 
than that of the painting itself – the painting is the ‘rock’, the world.

In these paintings, space and time (which have a powerful visual and 
physical presence) are not, however, the result of the path we take in the 
exhibition, nor of the contemplation of the whole set; but rather the result 
of the individual attention given to each painting (to each element of each 
image); it is configured within each image. Similar to the drawings, with the 
paintings we must also share the intense gaze of the artist over the objects of 
her desire. But here it is by distancing ourselves from the image that we get 
closer to its contents: seen from afar, these paintings become clearer and thus 
demonstrate more precisely the paths they invite us down or forbid us from 
taking. Depending on the time of observation and the space from which 
we observe, we are placed in another reality: the reality of a nature seen, 
travelled and conquered (appropriated/reordered) by artistic representation; 
the reality of a considered landscape; a physical and mental reality that has its 
own time of execution (evolution of techniques, different canvas materials, 
differences in colour and light) for each work. 

This is by no means the reconstitution of a place or the reproduction 
of a previous image. It is a thorough observation of nature, something that 
Maria Capelo has always done. It is from this observation that she adds and 
removes, reorders and modifies; establishing a world independent from the 
contingencies of the nature she observes. Maria Capelo does not offer these 
images to us. She forces us to conquer them; to find a place in the world for 
them; to do so with the same intensity that she does; forcing us to position 
ourselves in relation to them. Observation and interpretation are used to 
confirm that nothing can be seen outside of what exists; but, simultaneously, 
that nothing exists outside of each one of her paintings and drawings. What 

Maria Capelo demonstrates here is her dual commitment to the truth of a 
lived nature and a considered nature; a commitment to the real and to what 
is beyond the real (before and after it), a commitment to the world.

Paris, 8 March 2019
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In the past months, I found myself looking at some of Maria Capelo’s 
drawings on a daily basis, as I had three of her works from the series Las 
Hurdes (2015) in my apartment, on loan before they travelled onward to an 
exhibition in Germany. The small drawings in black ink were the first thing I 
saw in the morning when waking up, and the last thing I saw at night before 
going to sleep. This experience makes me confident in saying that Capelo’s 
drawings never rest. In whichever moment I chose to look at them, they 
always appeared active, as if in flux. This was made even more interesting by 
the fact that the three works were all based on a single film still of a mountain 
range in Spain’s Extremadura region. Capelo had made three different, 
dynamic drawings linked to the same landscape image.

Landscapes are places where Capelo can connect to the earth, and 
merge with nature and its rhythms. This impression intensified when I was 
visiting her exhibition As Coisas do Mundo são Rocha (The Things of the 
World are Rock) at the Pavilhão Branco in Lisbon. Yet to call her a landscape 
painter would be imprecise, as her work brings up questions about the 
perception of nature, or, you could also say, about the nature of life. What 
exactly is she depicting when she presents trees highlighted in a secluded 
forest? Or if she shows a den in a dark, draining black? It does not look like 
she is trying to catch a specific moment of the day ‘as it really happened’, 
like a plein air painter would do. Even if her work shows a great attention to 
surface and enjoys the play of light on leaves or branches, the artist seems 
to aim at something that is not just about the pleasure of perception or 
depicting a certain moment. Rather, it is about our understanding of nature, 
or through nature. What happens to us if we spend time contemplating 
nature? This could be the question underlying her work, as that is what 
Capelo is actually doing. She has devoted her professional life to reflecting 
on what she sees and experiences in nature, looking again, and again, and 

Rock Solid Vivid. 
On the work of Maria Capelo

Jurriaan Benschop
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palette, true to a certain set of natural colours, every painting seems to have a 
special spot that brightens up, a colour accent making a certain difference. A 
closer look makes us understand that we are seeing a mix of highly artificial 
and natural conditions.

Some of the forms that we encounter in the paintings are, just like in 
the drawings, ready to change shape. In the silhouette of a tree, you can see 
the posture of a man. Between the specks of light in the bushes there is a pair 
of eyes – is it a face? The artist uses the figurative potential that is inherent in 
natural forms, and activates it. Thus grass or plants can behave like combed 
hair, in green. Once you start to notice the transformational power of the 
forms, the paintings stop being landscapes in a traditional sense.

There is a standpoint in the exhibition from which the forest 
landscapes look as though they are slightly out of focus. The way they are 
painted is like photography that is purposely just a little unsharp. Yet if you 
take a few steps back from the works, the blur disappears and the forms come 
together in an overall image. This technique is, of course, reminiscent of 
Impressionism, in the way that small patches or dots of colour are used. To 
establish the whole in the experience, the artist needed to separate the parts. 
A detailed look from close by is really something different from the view 
from afar, but both add to the appreciation and understanding of the whole. 
We can assume that the artist has noted this phenomenon in nature many 
times, circling around her motifs, seeing a tree from far away as a silhouette, 
and seeing it closely as a structure of little lines, showing age.

The link with Impressionism is based on some aspects of 
construction, but from the point of view of affinity in style and expression, 
there are other painters to think of. The way the trees become dramatic 
figures, caught in sharp contours, makes me think of El Greco (1541-
-1614). Does Capelo like his work? Mixed feelings, she says. Even though 
she appreciates the formal strength of El Greco’s work, she feels that the 
sentiment easily becomes overdone. “When the effort is too obvious, the 
result seems exaggerated,” she reflects. In her own work, she looks for a 
restrained drama – unobtrusive, I would almost say. Thinking about Spanish 
painting is not beside the point though, as it was the old masters who opened 

again at the same kinds of motifs. Besides seasonal changes, or the moods of 
the weather, she also finds something longer lasting.

To find words to proceed, we should first have a closer look at the 
work. In the exhibition, we can determine two types of works. There are 
drawings that zoom in on detailed aspects of a landscape, without offering a 
larger spatial setting. They are more like isolated fragments. And then there 
are paintings that show a space in the forest, focusing on a couple of trees 
that are clearly the main actors. 

A series of 24 drawings (all of the works in the exhibition are named 
Untitled, 2018) shows close-ups of different angles of – and around – a tree, 
like pieces of a trunk, or some grass meeting wood. Inside these fragments, a 
fine play of lines unfolds, often allowing associations with parts of the human 
body. Another series shows formations of rocks and dens, again from a close 
perspective. All the drawings bring our attention to the surface of things, and 
show structure through strong contrasts. They are refined, and we see the 
thinnest of lines and folds, like in the palm of a hand. What the works share is 
a transformational unpredictability and suggestiveness. The depicted motifs 
seem to be willing to become something else. A tree is a bone. A branch is a 
leg. A void is a vulva. Stepping into the work causes a chain of associations. 
“My work always has that approach, of observing, contemplating, and 
reorganising what you see,” Capelo remarks. So she makes landscapes – but 
she also makes something else.

Capelo’s oil paintings (there are six in the exhibition) depict physical 
places in the forest in which the viewer can project himself, a space that can 
be entered. They offer shelter, but also appear closed or even claustrophobic, 
depending on the light. The viewer might find himself not being able to see 
the forest for the trees. There is never an open sky, a long horizon, or a wide 
view in the paintings. Yet there is some light behind or between the trees, 
through which we get a notion of a wider world. The lighting within the 
paintings is created like a theatre set; it is not a realistic depiction of how 
the sun has shone through. Capelo was the one who spread light over the 
different elements – she was the sun, just as she was the one who decided 
where to plant the trees. While most of the painting seems restrained in 
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her eyes to painting in the first place. As a child, she made her first visit to 
the Prado, where she saw the work of Francisco de Goya (1746-1828) and 
Francisco de Zurbarán (1598-1664). The highlight for her, however, was 
Diego Velázquez (1599-1660), as his work looked like it comes about all 
very easily, even though that is not actually the case. A painting should look 
natural, and, in saying that, Capelo does not mean that it should look like 
nature. She is a painter who loves the timeless. Interestingly enough, it is not 
landscape painters that formed the artist’s eye in the first place.

Both as a draughtsman and as a painter, Capelo has a sense for what 
skin tells us, for how an outer shell, bark or surface can suggest an inner life. 
And how a detail can reflect a larger whole. She reads landscape as an imprint 
of life; every slope or stone is the expression of something that happened 
beforehand. She does not need to literally portray people to imply a human 
perspective. She just has to show how nature appears if we spend time in it, 
and how it can connect us to a creative pulse which, strictly speaking, is not 
something that can be recognised by one of the five senses.

At an early age, Capelo considered becoming a filmmaker – film still 
has a lot of importance in her work – but the thought of having to work 
in a team on every movie did not appeal to her. She likes to work alone, to 
be with the material and the motif. Landscape, in Capelo’s case, is a way of 
relating to life, and of looking for intimations of the timeless. Considering the 
vivid impressions, sometimes with erotic connotations, that we find in her 
work, it would be false to say that these works are void of human life. Rather 
the opposite – the work shows us that we are not unlike nature.

The work is very factual, but in a deceptive and poetic way. It takes 
the land and what grows and forms upon it as a facts to work from. Capelo 
is not the kind of artist who would speak in terms of the spiritual, or project 
divinity onto the landscape. The artist talks instead about ‘another sense’ 
beyond what one can see as the orientation of her work. ‘When time was not 
yet born, things themselves ruled’, the quote at the entrance to the exhibition 
tells us. These words by Cesare Pavese (1908-1950) come from the book 
Dialogues with Leuco, which also provided the title for the exhibition.

Days after seeing Capelo’s exhibition, I am visiting the Vicentine 
coast, south of Lisbon. I find large formations of black stone on the beach, 
cutting straight and curving lines, connecting sand with water, before 
heading up and becoming a cliff overlooking the Atlantic. Rocks are 
bending, or leaning with one leg on the sand, while allowing water to flush 
underneath. Being amid these rocks is calming – they behave as if they have 
been always there, even though we know that they are the result of ancient 
material transformations, and that water and wind are still changing the 
shapes. Aside from being calming, it is also exciting once you start walking 
around and discovering the microcosms inside the stone. The water brings in 
sand and leaves geometric patterns as it draws back. For this kind of creation, 
no artists are needed. The rocks, with all their details – their sharp edges, 
potato noses, and elegant curves, with little holes and laughing lines – teach 
us that being steady and in flux do not contradict.
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Maria Capelo (1970, Lisboa) licenciada em Pintura pela Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa em 1992. Desde então, participa e 
expõe o seu trabalho em exposições coletivas e individuais. 

Das exposições individuais destacam-se: Deita-te, levanta-te e agora deita-
te, Fundação Carmona e Costa (Lisboa, 2017); À Volta das Covas de um 
Rochedo, Cinemateca Nacional – Museu do Cinema (Lisboa, 2016); Todas 
as Montanhas Ardem, Galeria Diferença (Lisboa, 2015); Os dias como claras 
manhãs, as noites de trevas espessas, Galeria Giefarte (Lisboa, 2013) e Hás-de 
admitir que já não se encontram deuses pelos caminhos, Galeria Graça Brandão 
(Porto, 2009). 

E das exposições coletivas: Pedro Costa: Companhia – Fundação de 
Serralves (Porto, 2018); Como o Sol / Como a Noite, Retrospectiva Reis/
Cordeiro, Porto/Post/Doc, FBAUP (Porto, 2018); RE: Imagining Europe, 
BOX Freiraum (Berlim, 2017) e Caminhos de Floresta – Sobre Arte, Técnica 
e Natureza, Centro Internacional das Artes José de Guimarães (Guimarães, 
2016). 

Está representada em diversas coleções e, em 2013, recebeu uma bolsa da 
Fundação Calouste Gulbenkian para a realização do projeto Da sombra dos 
Montes, no âmbito do Programa de Apoio a Projetos de Criação Artística.

Maria Capelo (1970, Lisboa) completed a degree in Painting at the 
Faculty of Fine Arts at the University of Lisbon in 1992. Since then, she has 
participated and exhibited her work in various group and solo exhibitions. 

Her solo exhibitions include: Deita-te, levanta-te e agora deita-te (Lie down, 
get up and now lie down), Fundação Carmona e Costa (Lisbon, 2017); À 
Volta das Covas de um Rochedo (Around the Rock Pit), Cinemateca Nacional 
– Museu do Cinema (Lisbon, 2016); Todas as Montanhas Ardem (All the 
Mountains are Burning), Galeria Diferença (Lisbon, 2015); Os dias como 
claras manhãs, as noites de trevas espessas (The days like clear mornings, the 
nights like deep shadows), Galeria Giefarte (Lisbon, 2013) and Hás-de 
admitir que já não se encontram deuses pelos caminhos (You'll admit that we 
no longer have encounters with gods on the paths), Galeria Graça Brandão 
(Porto, 2009). 

Her group exhibitions include: Pedro Costa: Companhia (Pedro Costa: 
Company) – Fundação de Serralves (Porto, 2018); Como o Sol / Como 
a Noite, Retrospectiva Reis/Cordeiro (Like the Sun/Like the Night, Reis/
Cordeiro Retrospective) Porto/Post/Doc, FBAUP (Porto, 2018); RE: 
Imagining Europe, BOX Freiraum (Berlin, 2017) and Caminhos de Floresta – 
Sobre Arte, Técnica e Natureza (Paths through the Forest – On Art, Technique 
and Nature), Centro Internacional das Artes José de Guimarães (Guimarães, 
2016). 

Her work is represented in several collections and, in 2013, she received a 
grant from the Calouste Gulbenkian Foundation to carry out the project 
Da sombra dos Montes (From the shadow of the mountains), as part of its 
Support Programme for Projects of Artistic Creation.
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João Pinharanda  (1957, Moçambique) Foi professor auxiliar do 
Departamento de Arquitetura, na Universidade Autónoma de Lisboa e 
professor auxiliar do Mestrado de Gestão de Mercados de Arte (ISCTE, 
Lisboa). Presidiu a Secção Portuguesa da Associação Internacional dos 
Críticos de Arte (AICA). Foi diretor de programação do Museu de Arte 
Contemporânea de Elvas – Colecção António Cachola (2007-2010) e 
participou como júri de exposições e de prémios de arte em Portugal, 
Espanha e Brasil. Foi crítico de arte entre 1984 e 2001, e no jornal Público 
foi responsável pela secção de artes plásticas entre 1990-2000. Tem 
vindo a colaborar em revistas especializadas como Arte Ibérica, Flash 
Art, Neue Kunst in Europa, Spazio Umano e Arena. Foi consultor artístico 
entre 2000 e 2015 para a programação de exposições da Fundação EDP 
e comissário e coordenador do Programa de Arte Pública do Parque de 
Escultura Contemporânea do Parque Almourol (Vila Nova da Barquinha). 
É comissário de exposições individuais e coletivas em museus nacionais 
e internacionais (Espanha, França, Rússia, México, Brasil). Em 2017 foi 
comissário da representação portuguesa na Bienal de Veneza de Artes 
Plásticas e desde 2015, é director do Centro Cultural Português – Camões 
em Paris e conselheiro cultural junto da Embaixada de Portugal em França.

João Pinharanda (1957, Mozambique) was assistant professor at the 
Department of Architecture at the Autonomous University of Lisbon and 
assistant professor on the Master’s Programme in Art Market Management 
(ISCTE, Lisbon). He chaired the Portuguese Section of the International 
Association of Art Critics (AICA). He was programming director of the 
Museu de Arte Contemporânea de Elvas – Colecção António Cachola 
(2007-2010) and has been a jury member for various arts exhibitions and 
awards in Portugal, Spain and Brazil. He was an art critic between 1984 and 
2001 and directed the visual arts section of the newspaper Públicobetween 
1990 and 2000. He has collaborated with specialist magazines such as Arte 
Ibérica, Flash Art, Neue Kunst in Europa, Spazio Umano and Arena. He was 
an artistic consultant between 2000 and 2015 for the EDP Foundation 
exhibition programme and curator and coordinator of the Public Art 
Programme of the Almourol Contemporary Sculpture Park (Vila Nova da 
Barquinha). He curates individual and collective exhibitions in national 
and international museums (in Spain, France, Russia, Mexico and Brazil). 
In 2017, he was the curator of the Portuguese representation at the Venice 
Biennale of Visual Arts and, and since 2015 has been director of the Camões 
Centre of Portuguese Culture in Paris and cultural advisor to the Portuguese 
Embassy in France.

Jurriaan Benschop is a Berlin based writer and curator. A critic 
for Artforum International, he has published in numerous magazines 
and exhibition catalogues. He is the author of the book Salt in the Wound. 
Encountering Contemporary Artists across Europe (Helsinki, 2019). Recent 
exhibitions that he has curated in Berlin include As If, At Home (2016), Re: 
Imagining Europe (2017) and Content is a Glimpse (2018-19).

Jurriaan Benschop é escritor e curador a viver em Berlim. Crítico na 
Artforum International,  tem publicado em inúmeras revistas e catálogos de 
exposições. É autor do livro Salt in the Wound. Encountering Contemporary 
Artists across Europe (Helsinki, 2019).  As exposições mais recentes que 
comissariou em Berlim incluem As If, At Home (2016), Re: Imagining Europe 
(2017) e Content is a Glimpse (2018-19).
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