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RESUMO 
Sendo o reflexo de quem o usa, como pode o desenho não deixar qualquer vestígio na sua  
passagem — ser Nada através da escrita? É esse o mote de um projecto maior que gira em torno de 
uma determinada concepção de desenho: um invisível. Ora o que aqui se desencadeia, é um diálogo de 
olhares que pretende ir de encontro a ele mesmo, ancorado na escrita. Já o modelo, toma a forma de 
ensaio plástico num formato expositivo. Para tal, convocam-se quatro trabalhos de autores e tempos 
distintos. A primeira camada pertence à artista Filipa Cruz. A segunda, ao artista Rubio. A terceira,  
à artista Andrea Brandão. A quarta, é a antevisão do desenho que pretendemos futuramente explorar. 
Já a quinta camada, é o desaguar na quase total incógnita daquele que está por vir. Em última 
instância, cria-se um pequeno exercício de curadoria editorial que confere uma outra potência a cada 
obra. Ao invés de isoladas, elas são articuladas através do texto, da linha e da mediação de paredes 
imaginárias, ou seja, das próprias páginas deste documento.

PALAVRAS-CHAVE
Nada; desenho; escrita; linha; diálogo.

ABSTRACT
Being the reflection of the one who performs it, how can drawing not leave any trace behind along 
its way — be Nothing through writing? That is the motto of a broader project revolving a particular 
conception of drawing: an invisible one. Now what is triggered here, is a dialogue of eyes that intends to 
meet it, anchored in writing. The model, on the other hand, gains the shape of a visual essay in  
an exhibition format. For this purpose, four works of art of distinct authors and times are assembled. The 
first layer, belongs to the artist Filipa Cruz. The second, to the artist Rubio. The third one, to the artist 
Andrea Brandão. The fourth is the glimpse of the drawing we want to later explore. The fifth layer is the 
arrival to the almost unknown of the one that is to come. Ultimately, what is created is a small curatorial 
exercise that gives another potency to each work. Instead of isolated, they are articulated through the 
text, line and the mediation of these invisible walls, that is, of the very own pages of this document.

KEYWORDS
Nothingness; drawing; writing; line; dialogue.

A ORIGEM E O MEIO PARA A ORIGEM
As práticas artísticas, mesmo participando no fazer do viver em comum  
e contribuindo para pensar, debater e construir o padrão da malha cultural, 
são habitualmente deslocadas para um segundo plano de relevância social  
e pragmática. Nos últimos tempos, têm vindo a emergir no campo alargado 
de análise e discussão da investigação, ensaiando e ensinando outras 
formas de olhar, pensar e fazer mundo (Coutinho 2021). O “nada”, “o vazio”, “o 
abismo”, o “não-saber” e o “silêncio” são algumas das noções e ferramentas 
amplamente presentes, estados com potencial de se transformarem 
em saber nas mais diversas áreas. Contudo, as dicotomias “nada/tudo” 
ou “visível/invisível”, de uma forma ou de outra, sempre estiveram bem 
presentes no próprio ofício artístico e debate da história de arte.
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No caso do desenho, hoje o foco reside na vivência do gesto, matéria 
e processo. É uma disciplina “indisciplinada” que tem deixado de lado um 
papel mais secundário, relativamente a outros modos de expressão artística, 
e adquirido uma mais ampla liberdade e autonomia. Podemos começar 
por discuti-lo a partir de múltiplos eixos — ao nível da tomada de decisão, 
observação, memória, não-linguagem e da qualidade háptica (Anderson 
2019, 16) — e funções — a de reflectir, agir e documentar (Almeida e Costa 
2021). Sendo uma prática de incorporação, envolve mais do que aquilo que 
pode ser expressado na linguagem. Neste enquadramento, o Nada é tido 
como uma espécie de terceira esfera e mediador entre o visível e o invisível, 
o caminho entre a escrita e o desenho. O desenho não deixa de ser mais uma 
das formas de transformar a experiência invisível em visível, o conhecimento 
material e incorporado, que por sua vez transforma as experiências 
subsequentes. As mudanças que projecta desafiam o impulso de atingir, 
nomear, possuir e de prematuramente diluir o presente no passado. Nesse 
sentido, abre o campo de experiência de um assunto no e através do tempo 
real, com vista a formar um objecto qualitativo que é resultado de uma 
vivência única (Anderson 2019, 20), diríamos até utópica. Na verdade, somos 
cegos, nunca vemos o que está para emergir quando desenhamos  
(Derrida 1993, 2).

Neste ensaio plástico, de formato expositivo, essa potência não 
será explorada na sua vertente documentativa, ou seja, apresentando 
imagens concretas dos processos de criação das obras. As que foram 
convocadas, em si mesmas, já a espelham. Ela é, sim, desvelada em novos 
e singulares estratos de experiência, através da escrita. Interessa-nos não 
tanto o documento, sim, a vivência de novos momentos e tempos. Mais 
concretamente, as novas imagens e desenhos que dela emergem, e que 
ainda não tomaram uma forma apreensível — o novo espírito que nelas flui. 
Nesse sentido, o desenho não é aqui o meio para servir outras disciplinas. 
Com efeito, as fronteiras deste ensaio, não são mais do que as do seu 
contexto — as paredes imaginárias onde se inserem as obras apresentadas. 
Dentro delas, é o gesto da corrente de relações criada que pretendemos aqui 
relevar, ou seja, uma outra temporalidade.

Num primeiro momento, traçamos em linhas gerais do desenho e 
situamos aquele que pretendemos abordar, ancorado na escrita poética. 
O segundo momento é marcado pelo exercício curatorial proposto, 
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convocando autores que nunca ou pouco se conheceram, para abrir os 
sentidos das suas obras e hoje conceber algo comum. A narrativa alicerça-
-se em três elementos interdependentes: na escrita, na imagem e na linha. 
Segmentando-se em cinco estratos de escrita, correspondentes a outros 
cinco de imagem, é a linha quem traça o caminho e desvio da sua leitura. 
Por fim, encerramos a narrativa a partir desse mesmo desvio — do Nada que 
tanto contêm e abrem, como encerram.

TRAÇAR UM CAMINHO: A LINHA ENTRE A ESCRITA E A IMAGEM
O desenho é a forma mais imediata de decifração de mundos, 

assinalando “estive e estou aqui”. Por outras palavras, é a circunscrição 
mas também libertação de um tempo. De um lado, traça uma fronteira com 
as demais formas de arte, arquitectura e design. Do outro, no fim deste 
espectro linear, encontra-se, age e dilui-se nelas mesmas (Petherbridge 
2014, 16-18). No entanto, nada vemos enquanto desenhamos. Ao  
parar e antecipar um determinado precipício e rota, fica a flutuar entre o ver, 
pensar e marcar. A sua origem ou uma ideia dele, está na memória de um 
resquício que, como num sonho, se dilui e toma grandes proporções. Desse 
modo, a sua força reside no limiar (Derrida 1993, 3) entre o inconsciente e 
o consciente. Além do mais, sendo uma duração no tempo, podemos notar 
a sua passagem através das diferentes pressões e gradações do riscador 
num qualquer suporte (Calhau e Faria 2007, 5). Contudo, também aí, muito 
pouco vemos. Na verdade, o “visual” não existe isolado pois o olhar é táctil 
(Mitchell 2005, 394-404). O que acontece quando alguém escreve sem ver? 
Uma possível imagem é acompanhar a mão vacilante de uma pessoa cega. 
Ela move-se pelo invisível, num risco mais ou menos calculado. Sozinha, 
desconectada e num espaço limitado, reage e simultaneamente grava o 
caminho trilhado (Derrida 1993, 3), confiando numa espécie de visão e luz 
em segunda mão e na reminiscência dos signos. É que designare, do latim, 
indica duas acções: a de mostrar uma “ideia” ou “essência” e a de desferir 
um golpe ou ferida, tanto à superfície como em profundidade. Leon Battista 
Alberti é quem orienta o desenho para a sua qualidade projectual, ao invés 
de depender unicamente do gosto de um patrono no qual, o “artista- 
-artesão”, evita, na execução final, o erro (Paixão 2008, 25). Dessa maneira, 
e estando historicamente mais livre de cânones, é também o mais simples 
e complexo para explorar a vertente conceptual, escapando à contínua 
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troca entre autenticidade e cópia. Para o artista de hoje, é apelativo devido 
às suas características de uncheck, undo e unmark (Downs et al. 2007, ix). 
Consequentemente, as obras já não poderão ser completamente orfãs nem 
viver autonomamente do artista (Chafes e Matos 2015, 21-23). No entanto, 
não estará ele igualmente perdido à partida? Ora o espírito deste artigo 
assenta nesse “não-saber” por via do gesto que, ao contrário da música e da 
dança, não se vê. Apesar de tudo, há no desenho uma translucidez latente 
— a do puro meio ao qual a criança tem especial acesso (Paixão 2008, 
63). Desde muito cedo, que o acto de deixar uma marca numa qualquer 
superfície, nos acompanha. Em última análise, tece-se um jogo subtil dado 
que ora vemos a superfície material, o traço, ora o espaço ilusório, a linha 
(Gibson 1979, 260). Em cada traço está o nosso olho, memória e consciência 
do que estamos a ver, nos quais imitamos e inventamos em simultâneo. Ao 
desenharmos, a coisa representada desaparece perante os olhos, como se 
permanentemente desafiasse o artista e gerasse uma invisibilidade apenas a 
ele reservada (Derrida 1993, 36). Acontecerá o mesmo no acto da escrita?

A escrita é a forma primordial do desenho, permitindo uma formulação 
mais primária de ideias visuais e uma transferência da apropriação da cultura 
visual. Por um lado, é o meio vital da comunicação simbólica porque se 
desenrola num processo muito semelhante ao da linguagem — desenha-se 
pensando (Downs et al. 2007, xvi). Por outro, enquanto escrevemos é como 
se nada víssemos, dado que a palavra é ouvida e compreendida porém, o 
fenómeno sonoro permanece invisível (Derrida 1993, 4). Outro problema 
da escrita é que o texto não existe em si mesmo, visto que está sempre 
dependente de um suporte. Apenas o vemos e nunca o lemos (Cruz 2016, 
51). A escrita, isolada, provavelmente não será a via mais directa e elucidativa 
para se expressar uma ideia ou mensagem. Antes dela, há os signos, 
entidades flutuantes (Barthes 1983, 30-31) que, no gesto íntimo do desenho, 
são revisitados (Paixão 2008, 65). Eles revelam histórias porém, convém ter 
presente que, muito mais do que vividas, elas são narradas. No entanto, aqui 
é o gesto libertador da escrita que abre as imagens, permitindo descobri-
las através de novos ângulos, sentidos e caminhos. A narrativa é igualmente 
uma exploração e não um território.

It seems that what modern thought has done to place — fixing it to spatial 

locations — it has also done to people, wrapping their lives into temporal 
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moments. If we were but to reverse this procedure, and to imagine life itself  

not as a fan of dotted lines — as in Darwin’s diagram — but as a manifold woven 

from the countless threads spun by beings of all sorts, both human  

and non-human, as they find their ways through the tangle of relationships  

in which they are enmeshed, then our entire understanding of evolution would  

be irrevocably altered. (Ingold 2007, 3)

A vida não está fixa num ponto, é feita ao longo de caminhos e linhas. 
É nessa viagem e através desse mapa interior, que as pessoas apreendem 
o mundo em seu redor e descrevem as histórias que depois transmitem. 
Este último, não indica onde as coisas realmente estão, em vez disso, as 
suas linhas são formadas através da reactivação gestual das viagens 
empreendidas, de e para os lugares e histórias já conhecidos (Ingold 2007, 
2, 84). O próprio acto de narrar já pode ser um contributo, embora não 
imediato e indeterminado, para os resolver. As linhas possuem uma agência 
ontogenética — não são de facto lineares mas agitadas (LaBelle 2021) e é 
sua responsabilidade organizarem o espaço (Almeida e Costa 2021). Mais, a 
de gerarem relações. No desenho, a linha detém uma outra potência: como 
facto ontológico. Nela está tudo latente, como no negativo fotográfico, e 
o que se segue é o processo de revelação. Há uma oscilação entre ela e o 
traço, entre o significado e o significante, que não se pode medir nem tocar. 
Até chegar a ele, abre-se ao lugar e dissemina-se e comunica com outras 
tantas, isto é, com outras poéticas e histórias. A mão desenha e escreve 
todavia, o olhar encontra-se noutro plano, revelando traços da memória que 
atravessam todas as fronteiras que separam os sentidos. É o gesto, inscrito 
na escrita poética e em cada obra, aquilo que organiza o mundo criado e 
que também nos pode transportar para lá dele. À medida que um traço é 
desenhado, ou um pensamento revelado, vamos apalpando e expandindo o 
terreno em busca dos outros. O olho é uma prótese independente do corpo e 
a pele, uma tela que se expande (Derrida 1993, 70). Desenhar numa qualquer 
superfície é também desenhar a própria superfície. Através do desenho, 
interlocutor mudo, falamos connosco e com o mundo e este, fala e age sobre 
quem o maneja — é um sujeito transformado em objecto. Falamos de um 
corpo-vivência integrador e da sua hiper-percepção e sensibilidade, tanto 
da paisagem interior como exterior, da perscrutação das pulsões vitais da 
matéria natural e da sua própria “consciência”. Essa, é geradora de sentidos, 
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os do mundo e os da arte (Carneiro e Rosendo 2015, 29). O desenho é tido, 
portanto, como episteme, não esquecendo as heranças da própria disciplina. 
O que é o conhecimento através dele? Quão longe pode ir? O que poderemos 
verdadeiramente conhecer sobre o mundo e nós próprios?

Essas potencialidades podem ser mais amplamente testadas e 
materializadas na esfera da investigação artística, uma disciplina sem nome. 
Ela prende-se não tanto com explicitar um conhecimento produzido por meio 
da arte mas sim, providenciar uma articulação específica da sua paisagem 
pré-reflexiva, se quisermos até pré-consciente, e não-conceptual (Borgdorff 
2011, 44). Além do mais, incita a um questionamento epistemológico, 
propondo novas formas de criar conhecimento, num determinado contexto 
social, para criar novos alicerces para o viver comum. A linha de fronteira 
que a demarca das diversas áreas do saber, mais directa ou indirectamente 
adjacentes (da história da arte à antropologia e biologia, por exemplo), é tudo 
menos transparente. Por um lado, pode ser um meio para desenvolver um 
olhar entre e por dentro das movimentações das humanidades e ciências, 
trabalhando problemáticas e questões sociais. Por outro, “luta” consigo 
mesma para se definir, reclamando o seu próprio campo e autonomia  
em relação a elas mesmas. A mesma lógica se pode aplicar à investigação  
e criação artística. Será que a primeira só existe quando se inscreve  
e é publicamente validada no contexto académico? Mas ao criar, não estou 
igual e permanentemente a reflectir e investigar? O que afinal entendemos 
por “investigar”? Neste momento não as separamos pela simples razão de 
que só a prática o poderá enformar. O “contínuo movimento entre a fluidez 
e rigidez, o laboratório e o herbário, […] o não-disciplinar e disciplinar e o 
particular e universal” é a linha de acção do artista/investigador. Tal pode ser 
visto como uma fraqueza mas aí reside a sua força. Sendo uma experiência 
profundamente singular, é um ponto privilegiado para procurar ramificações 
com mundos e modos pré-existentes e, em particular, com aqueles que  
se vão construindo, não necessariamente novos. Movendo-se num  
espaço entre o arquivamento da criação de conhecimento e o pensamento 
em acção, a investigação artística encontra-se numa permanente 
retroalimentação e confronto cíclico com as suas próprias acções e 
objectivos (Slager 2015, 3133, 83, 90). O mesmo diríamos dos processos  
de criação artística. Tal como no desenho, há uma interdepêndencia  
— desenha-se pensando, cria-se pensando.
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While writing can be seen as a form of practice, the same is true in reverse: 

in the context of artistic research, practice is a form of writing. It is a 

nonpropositional form of writing, to be sure, yet material practices and products 

in artistic research not only embody knowledge and understanding, but — as 

agents in a methodological sense — they are also the vehicles by which that 

knowledge and understanding is produced and conveyed. Here practice 

is making a case, a claim; this makes it a discursive writing practice that 

comprises (paradoxically perhaps?) non-discursive, that is, non-propositional, 

material. (Borgdorff 2021)

Nesse contexto, a escrita, em si mesma, já é uma forma de prática, e o 
seu contrário também se aplica (Borgdorff 2021). Dependendo do género em 
que se enquadra, pode ter um menor ou maior grau de auto-reflexividade, 
embora seja sempre um meio de “nos desemaranharmos” — de desfiarmos 
o que é dado à partida (Cocker 2021). Desse modo, entendemos aqui a 
escrita não como a composição de uma amálgama de ruídos, sim, como 
uma mediadora de imagens de imagens (Coutinho 2021), neste caso dos 
desenhos que apresentamos. Contudo, parece haver sempre um impulso 
para tornar tudo visível, cognoscível e quantificável. Por vezes, é justificado 
algo que já o estava à partida, ou seja, muito antes de se alocar todo um 
aparato teórico. O que realmente deveremos sustentar numa investigação 
artística (e não-artística?)? Uma das pistas poderá residir de novo  
no processo, uma vez que ajuda não só a aceder, como a redesenhar essa 
mesma paisagem. Uma qualquer memória marcante, por exemplo, pode 
desencadear potenciais problemas e questões de investigação que, de 
outro modo e noutros contextos, não surgiriam. Uma investigação artística 
também será, em vários momentos, encará-lo — viver num estado que temos 
de constantemente apalpar para preencher um certo “nada” ou abismo 
(Heidegger 2017, 33). Será relevante compreender o lugar que o trabalho 
artístico de certos artistas/investigadores ocupa, e em que moldes intervêm 
(ou não) na sua investigação. Contudo, o processo já é um “nada” porque ele 
está latente na própria génese e acto do desenho — o gesto, o desenhando é 
a chave para abrir uma nova porta e caminho. Nele “pré-ssentimos” e  
“pré-vemos” o seu desejo e queda, uma espécie de virar de página ou dobra 
para o capítulo seguinte. O que procuramos é o invisível, aceitando as 
vicissitudes do processo e esvaziando-o até encontramos algo, ampliado 
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na escrita. É nesse plano suspenso e levitante, já orfãos de espaço e tempo, 
orfãos de nós mesmos, que as forças do acto de criação emergem, como 
se há muito o antevissem e preparassem. Em larga medida, seguimos as 
nossas marcas, aquelas que vamos deixando tão firmes quanto leves, 
obstinadamente e sem um sentido. As imagens não deixam de ser objectos 
com agência, quase como se tivessem intenções e motivações próprias 
(Mitchell 2005, 394-404). Por vezes, tão descontroladas e saturadas ficam 
que se transformam em ruído, espécie de “pré-linguagem”. Por sua vez, a 
linguagem também acaba por ser isso mesmo — uma composição de signos 
que representam esses mesmos ruídos (Pound 1961, 28). Propõe-se então 
regressar à respiração do desenho mas em convivência com a camada 
narrativa que a escrita lhe confere. Para tal em certa medida, evocamos o 
“cadavre exquis” de Mário Cesariny, técnica que prefigura uma colagem de 
palavras onde cada autor, dá continuidade aos seus antecessores. No fundo, 
é uma corrente que antevê uma montagem, próteses que constróiem um 
corpo com o sentido que cada um lhe quer ou não atribuir.

Ancorado nestes pressupostos, passamos agora para o exercício 
proposto. Optámos por traçar uma fronteira entre a escrita mais académica e 
a mais poética. Sem atribuir qualquer título ou categoria, apenas numeramos 
cada uma das camadas temporais e autores correspondentes. Neste 
contexto de formato expositivo, criam-se cinco camadas discursivas de 
desenho que se diluem umas nas outras, orientadas pela referida linha e 
enquadradas nas paredes imaginárias. A intenção é que o movimento e fluxo 
de leitura sejam guiados por ela mesma. Assim, partimos da direita para a 
esquerda e de baixo para cima, embora seja algo meramente indicativo. Por 
outras palavras, começamos genericamente pela camada de tempo mais 
antiga para a mais recente, e do carácter visível para o invisível ou imaterial. 
Fica ao critério de cada um alternar a “leitura” ora para o texto, ora para a 
imagem, confrontando as imagens sugeridas por ambas, bem como  
as suas aproximações e tensões.
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[EXERCÍCIO]

(1)

Aparentemente, damos de caras com a pura e espessa matéria, 
numa escrita um tanto ou quanto esculpida. O texto que geralmente nos 
acompanha e habita o mais singelo papel, é agora transposto para o chão, 
o plano dos nossos pés. Quase que pretende atingir, em algum momento, 
a escala humana ou inclusive sobrepôr-se a ela. Invade-nos um texto que 
porventura já não o deseje ser, mas sim um objecto, corpo ou até sujeito com 
motivações e intenções próprias. Será-o? Se nos aproximarmos, começamos 
a destrinçá-lo e desfazê-lo apenas com o olhar. A sua pura matéria afinal não 
o é pois, ao nível micro, é composta por ínfimos pontos que despertam não 
só um olhar táctil como olfactivo. Assim sendo, não existe qualquer traço ou 
incisão, bastando um simples toque para cada letra, palavra, frase, sentido 
e significado passarem a ser ilegíveis e inexistentes. Num sopro, tal como as 
pinturas de areia multi-coloridas dos monges tibetanos, a sua próxima vida 
poderá residir num qualquer rio. A obra Untitled (2013), ao já conter em  
si mesma a sua fragilidade e perda, abre caminho para as suas sucessoras.

(2)

O caminho abre-se agora à fotografia. Sem título (2021) trata-se  
de um «esboço fotográfico», como o artista indica, pintura maquinal que 
alude a uma gravura. Fisicamente, o suporte pode efectivamente não 
ser o de uma gravura, como a anterior obra no final apontou, todavia, a 
impressão que em nós deposita é essa mesma. Mais uma vez, temos aqui 
o desejo, a vontade inscrita e visível na superfície da obra. Embora não 
sendo palpável, ela contêm-lo e irradia-o. O olhar nunca deixa de ser táctil 
e visceral. É um objecto que não existe porque o seu habitat é o mundo 
digital, não passando de meros dados, bits e bites, que podem ser quase 
infinitamente reproduzidos e difundidos. Ou poderemos considerá-lo, ainda 
assim, um objecto? Será que uma mera cópia ainda conserva alguma da 
sua originalidade e natureza própria? Se não ela existe também não existirá 
original? Mesmo não podendo aceder imediatamente ao seu gesto, isto é, 
ao seu “respirar”, encontramos a sua intenção: a de causar o efeito de uma 
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impressão. Depreendemos que a superfície original deveria ser líquida, por 
causa dos círculos concêntricos que talham formas de luz. Essas marcas de 
um “estive aqui” são pegadas que irão ser sucessivamente multiplicadas.

(3)

O branco da figura absorve o negro do fundo, porém, desagrega-se, 
passando a escrita. Apesar disso, não há acesso à entidade “original”, isto 
é, ao texto. Ele está latente mas agora não se vê, tendo caindo na imagem. 
Vazio das letras fechadas (nº10) (2020) começou por ser esquiços realizados 
à mão, tendo sido posteriormente passados para uma ambiência digital.  
Aí criou-se uma fonte, a partir de uma pré-existente, à qual se descartou 
a sua legibilidade. Esse fundo cercado pela figura é depois preenchido, 
tornando-se no próprio caracter. A obra pode ser tida como uma escrita 
invertida e em segunda mão, que se alicerça no vazio. Desse modo, 
temos uma escrita táctil de pontos de sombra que iluminam um caminho, 
remetendo para o braïlle. Nesta meta-escrita, também não vemos o gesto.  
A fala é mansa e as palavras mudas. Vêmo-las mas nunca as lemos, o mesmo 
se aplicando às imagens. Em todo o caso, sabemos que a aparência inebria 
sempre o seu sentido, não abarcando todo o espectro dos sentimentos  
de quem lhes dá vida — porventura nada.

(4)

De seguida, aproximamo-nos da superfície e focamo-nos num  
dos meta-caracteres. No penúltimo momento desta narrativa, o silêncio 
é agora mais vincado visto que, dada a sua evolução não premeditada, 
deixamos para trás a escrita e entramos na quase cegueira. Uma sugestão: 
cerremos os olhos, ergamos a mão e desenhemos algo apenas com os 
dedos no ar. O que vemos nesse desenho cego? Somos cegos quando 
desenhamos. O que então sobra? O gesto. A obra Torso II (2015) não é um 
desenho como o conhecemos, nem tampouco aquele que se pretende 
alcançar, mas apenas um vestígio da presente “paisagem do inconsciente”. 
Trata-se de uma investigação em curso, de um processo, mais uma vez. 
Encontrando-se parcialmente “ferida” e cortada, o resto do seu corpo 
irá sendo complementado ao longo do tempo da investigação, embora 
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jamais completo. Um ponto dá origem a uma mancha e corpo — em acção. 
Congelado o gesto, a imagem-corpo parece querer fugir e desaparecer  
de todo e qualquer olhar. Regressamos então ao ponto de partida.

(5)

Seguimos um desvio. Anteriormente, optou-se pela imagem que melhor 
representa o estado actual da investigação sobre um desenho invisível. 
No último momento desta narrativa, relançamos a pergunta inicial: Como 
capturar, passar e mostrar um desenho que não se pode ver no momento em 
que foi realizado? O rectângulo azul mostra esse vazio que se pretende não 
encher, mas trabalhar. A forma é o vazio. Desenha-se um abismo, próprio da 
investigação artística, para além de um eterno confronto e retorno cíclico 
daquilo que um objecto artístico é, foi ou pode vir a ser — o Nada.

Ana Lanita

Figure 1. (1) Filipa Cruz. Untitled. Escultura. Açafrão sobre placa de madeira.  
Dimensões variáveis. 2013. Galerie Droite — ENSBA, Paris (exposição Almost).  
© Filipa Cruz. (2) Rubio. Sem título. Fotografia digital. 2837x2128px. 2021.  
Colecção do autor. © Rubio. (3) Andrea Brandão. Vazio das letras fechadas (nº10). 
Desenho digital. 1650x1275px. 2020. Colecção da autora. © Andrea Brandão.  
(4) Ana Lanita. Torso II. Fotografia digital. 4000x3000px. 2015. Colecção  
da autora. © Ana Lanita. (5) ?.
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NADA, O INCONTORNÁVEL DESVIO
O olhar está num perpétuo movimento, restando uma corrente de gestos 

inquebrável. A base desta investigação é o desenho, embora seja a escrita 
que o enforme e lhe dê sentido. Por um lado, não fazemos uma tábua-rasa 
das obras de cada autor, esvaziando por completo as histórias que trazem. 
Por outro, adicionamos novas camadas para criar uma narrativa conjunta.  
É esse entre da escrita poética e imagem que nos interessou explorar.  
A vivência dessa performatividade, espelha igualmente uma certa vivência 
do tempo. A estrutura orgânica das pulsões intrínsecas à própria criação 
artística traça, invariavelmente, uma expressão concreta não só da sua 
plasticidade, como também da singularidade de gestos que a enformam. 
Partimos do texto habitado para a gravura, a meta-escrita, o gesto e, por fim, 
o Nada. Este diálogo de olhares, dentro de um formato expositivo, foi algo 
elaborado de propósito para este artigo, abrindo uma nova temporalidade. 
No entanto, há sempre dois tempos — o da escrita e o da memória. Estes não 
existem pois não são nem passado nem futuro. Assim sendo, o tempo é uma 
forma e convocar obras já realizadas num novo tempo, e espaço,  
é sempre interrogá-lo (Barthes 2009, 11). A entrada do passado no presente 
destas paredes imaginárias — que também já é passado — pode ser um acto 
libertador, incluindo o dos sentidos e significados das palavras e  
das coisas, visto que se vai transformando connosco e, assim, proclamamos 
“estamos aqui”. Quando vemos, imaginamos que lemos e sintetizamos o  
que absorvemos do mundo e, sempre que recuamos, redesenhamos  
e reescrevemos.

À semelhança do desenho que inicialmente discutimos, a investigação 
artística, ainda um fenómeno investigativo, tem procurado alcançar o seu 
próprio estatuto epistemológico e autonomia. No entanto, revela ainda uma 
marcada dependência relativamente a disciplinas e mecânicas conceptuais 
externas que, em certa medida, rarefazem a agência e pulsão intrínseca à 
própria criação e processo artístico (Quaresma 2019). Perguntamos o que 
diriam autores (note-se, mortos) da operacionalidade dos seus conceitos, 
que de súbito são deslocados para um tempo que não conhecem, e muitas 
vezes em confronto com outros nomes à partida antagónicos. Contudo, 
não será tudo isto regressar a um lugar e a uma certa “pureza” que nunca 
existiram? A arte não esteve sempre ancorada e dependente de factores 
“externos”? Por exemplo, do gosto e louvor de um rei, patrono, divindade 
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e, mais recentemente, do trabalho com um dado grupo ou comunidade? 
Não temos um firme posicionamento pois, no estágio inicial onde esta 
investigação se encontra, mantemos apenas uma coerência: a da  
sua própria (in)definição. Nesse sentido, o Nada foi aqui tido não apenas 
como uma noção, mas como uma ferramenta para um caminho que está a 
ser construído. Este trabalho verteu questões formais e processuais ao nível 
do desenho mas, acima de tudo, a experimentação de um modelo  
de apresentação e comunicação (Slager 2015, 31). Não obstante, optámos 
por traçar uma fronteira. Visual e espacialmente separamos as duas 
escritas: a mais académica, tingida pelos demais campos disciplinares, e a 
poética, vertida no exercício proposto. Procurámos testar os seus limites, 
lançando as seguintes interpelações: Como integrar ambas num só corpo e 
trabalho artístico? Será possível enquadrar o desenho, a escrita e curadoria 
num suporte que circule tanto no meio artístico como académico, sem 
necessidade de “tradução”? Para quem estou a escrever e a que público 
pretendo chegar? Em última instância, pretendemos diluir  
a fronteira aqui traçada.

Há quem trabalhe o desenho como prática investigativa, enaltecendo 
as suas qualidades morfológicas. Gemma Anderson é um desses casos, 
desenvolvendo uma articulação permanente entre as humanidades e 
ciências. Ressalvamos que o aqui ensaiado, não deixa de possuir um carácter 
utilitário. No entanto, por oposição à autora, não tem como finalidade 
servir outras disciplinas e nelas esgotar as suas ferramentas e propósitos. 
É mais operativo porque a atenção recai sobre o processo e a corrente de 
relações que nele se cria, o que Emma Cocker (2021) propõe — uma “atitude 
de permanente abertura”. Num primeiro esforço de ancoragem no campo 
da investigação artística, tomamos este posicionamento, e a entrada 
na dimensão psicológica da experiência artística, como o seu eminente 
sentido. No fundo, situamo-nos e almejamos um ponto de equilíbrio entre a 
vontade da investigação artística se autonomizar e do seu encontro com as 
demais disciplinas. As suas práticas ora são geradoras de novos modelos 
e dispositivos epistemológicos, ora de ligações “externas” e estratégias 
de compreensão mútuas (Slager 2015, 89). Desse modo, descartamos 
qualquer hierarquização, não a encarando nem como ponto de partida nem 
chegada. Importa debruçarmo-nos sobre a pertinência estética das obras 
e a relevância dos resultados alcançados. No entanto, esses aspectos 
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não estiveram aqui tão presentes, pois encarámos o Nada como um gesto 
conjunto inscrito num novo tempo — a descoberta de uma linha investigativa 
que começou agora a ser desenhada. Criar um elo comum com outras 
formas de olhar, pensar e fazer mundo, abre o campo de possibilidades na 
componente mais empírica de uma investigação artística. O exercício de 
mudar o eixo deu algumas pistas para explorar não só diferentes tipologias 
de desenho, tanto ao nível da sua forma e matéria, como dos seus princípios 
e propósitos. Esse diálogo tomou a forma de uma espécie de mapa,  
no qual a linha é quem traça o caminho da experimentação de um contínuo 
fluxo de relações, gerador de outras “leituras” não só das obras, como dos 
seus autores. As paredes imaginárias são a zona de contacto de quatro 
autores e pontos de vista sobre o desenho que, ora se aproximam, ora se 
afastam. A quinta imagem é esse desvio — uma espera e vazio sem forma 
apreensível, mas que está a efervescer e constantemente a ser moldado. 
Não tem fronteiras nem limites, os únicos são os de um determinado olhar 
e tempo. O “ser” talvez seja tempo (Heidegger 2017, 33), embora transporte 
um determinado espaço vivido e oculto. Mais uma vez, temos camadas não 
de tempo, mas apenas de linguagem, discurso, palavras, pó — nada. Ludwig 
Wittgenstein sabe-o bem. Em última análise, tudo se resume a linguagem já 
que o texto é imagem e esta, é símbolo logo, uma espiral sem saída. Nesta 
montagem, desenrolou-se isso mesmo. Torna-se também interessante 
pensar como uma única imagem, retirada do seu contexto original, se pode 
metamorfosear em infinitas outras, dependendo do olhar que a encara, do 
contexto e dos seus usos. Por outras palavras, e tão simplesmente, depende 
da imaginação de cada um, sendo um processo que pode nunca acabar.

Ainda assim, cada obra, seja qual fôr a sua génese, corpo e linguagem, 
ultrapassa-se a si mesma pois precipita e desvela o caminho para as suas 
sucessoras, rumo à desmaterialização e desvanecimento. Nesse sentido, 
num olhar mais vagaroso e demorado, podemos ir descobrindo pequenas 
fendas e falhas. Num olhar ainda mais lânguido, apercebemo-nos  
da incontornável vulnerabilidade não só das obras, como da narrativa aqui 
criada. Para o colmatar, a potência do gesto do desenho é desenvolvida 
na escrita, unificando as obras num só corpo e conferindo-lhes uma 
outra e fortalecida existência. Contudo, ergue-se um abismo, um que não 
é necessariamente desarmante mas que faz sair e desencadear novas 
dúvidas, perguntas, hipóteses e, ultimamente, utopias e criações — incluindo 
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seres humanos. Dentro das limitações deste formato, emerge assim uma 
linha de sentido que aponta para um alvo comum — o Nada. É nesse  
não-saber e queda que aqui assumimos. Terá ela chão? Será que a penumbra 
em que nos encontramos, nunca havia sido tão visível? Se fôssemos cegos, 
amávamos toda a gente, como dizia Almada Negreiros. Basta um pequeno 
exercício de escala para nos apercebemos de que não sabemos nada. Com 
efeito, somos nada. Sê-lo, deixa-nos com a maior das esperanças, em nós 
próprios e nos outros. Para crescer, é necessário cair, mudar. Tal, é a natureza 
da própria Natureza, como esta ferida do “hoje”. Uma investigação artística 
também será, em vários momentos, viver nesse estado. Um estado e meio, 
um tempo e espaço, que temos de constantemente apalpar. É à flôr da pele 
que simultaneamente desenhamos, pensamos e imaginamos. Falar do Nada 
não é apenas falar de arte é, subtil e naturalmente, também falar da morte. 
Acordar para ela, carregando o peso de certas feridas, é acordar para a vida. 
A beleza não pode existir sem essas marcas e escrita (Chafes 2008, citado 
por Quintais 2014). Somos um gesto de (quase) nadas que nadam  
no, e rumo ao Nada.
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