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Apresentação

Uma Luz Sobre a Noite, de Paulo Pires do Vale e Tomás Maia, publi-
cado pela Documenta, é apresentado pelo Projecto Travessa da Ermida
no contexto do encerramento da exposição «Fome» de Rui Serra. O
livro é o corolário de um encontro a dois tempos entre os autores e o
pintor, iniciado em Abril de 2017 no âmbito da sua exposição «Todas
as Noites», no Museu de Arte Contemporânea de Elvas (colecção
António Cachola).

Transposto o crepúsculo e adentro a penumbra, espaço da noite
que é tempo de mistério e revelação, de criação e manifestação — de
princípios e fins que se precedem e sucedem —, a fome que Rui Serra
traz ao Projecto Travessa da Ermida alimenta-se neste e deste espaço
mapeado por diacronias e polaridades.

«Fome» é a metamorfose do real em representado. No altar do
sagrado, ergue-se do chão, flutuando, A Minha Espada (2019), inter-
pretação tridimensional e de escala reduzida do atelier de Rui Serra,
espaço terreno. Representação de uma geografia da arte, é espaço real
do pincel do homem pintor, do cinzel do homem escultor. De um
zénite mundano, Eva Antiquíssima (2019), variação pictórica e de escala
aumentada de uma obra homónima situada no estúdio do pintor, paira
e inclina-se sobre a exposição, espectro celeste. Representação de mulher
primordial, princípio do ser e do devir, é mãe e criadora do homem tor-
nado artista, que a toma como musa e amante.

Mas, também, «Fome» é a metamorfose do representado em
(re)presentado. Os fins diversos de uma das salas da exposição «Todas as
Noites» precedem e transmutam-se em «Fome». Assim, destino final
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encontrando a sua própria origem, esta exposição encerra uma circun-
ferência, aberta nas suas infinitudes intrínsecas. Entre crepúsculo e
aurora, ontem e amanhã, memória e experiência, humano e divino,
homem e mulher, esta fome faz confrontar e dialogar, alimentando-se,
a ancestralidade de mitologias, cosmologias e biblicismos, e a fertilidade
da ininterrupta e abundante especulação da arte e do pensamento que
é vital ao desígnio histórico, que vai tecendo a constante renovação do
compreender e compreender-se.

Portanto, é nas metamorfoses especulativas da arte e do pensa-
mento que «Fome» adere e converge com a idiossincrasia de uma
pequena Ermida histórica de ontem, do início do século XVIII, porém
adaptada hoje, no início do século XXI, a espaço expositivo de arte
contemporânea, cujo desígnio programático procura a singularidade
de pontos de encontros, de diálogos, de intimidades, de contrastes e de
dinamismos.

Ecoando o texto «O Pão e a Alma», que acompanha a exposição e
que encerra esta publicação, esta fome, que é «fome de alma», que é
negra e exigente na arte, é tanto mais faminta quão mais saciada, e
exige o pensamento. E, se a matéria do pensamento é a palavra, e o diá-
logo o instrumento do compreender e do compreender-se, de «Todas as
Noites» de 2017 derivaram as palavras de Paulo Pires do Vale e Tomás
Maia, cuja conversa é agora, em 2019, apresentada e publicada em
Uma Luz Sobre a Noite.

O Projecto Travessa da Ermida agradece aos autores, ao pintor e à
editora pelas contribuições multidisciplinares que sublinham o encer-
ramento de «Fome», um outro princípio.

Ricardo Escarduça
Projecto Travessa da Ermida
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Pela noite tua voz descreve
isso de nós que não tem defesa.

José Tolentino Mendonça

— … se a Noite é «antiquíssima» — a Noite que nos faz falar —,
não será ela então e sempre o antiquíssimo em nós? Quando fazemos
uma obra, necessariamente trazida à luz, não estaremos assim a respon-
der à Noite e, ao mesmo tempo, não a chamaremos? Ser chamado e
chamar pela Noite, não será isso o que faz a obra dizendo ou ecoando
Vem— «Vem, Noite antiquíssima e idêntica»? E, no entanto, essa obra
não mostrará também que a Noite recua e se esquiva sempre, cada vez
mais longínqua, mais antiga?

— Sim, antiquíssima porque originante — e os mitos da criação
sublinham que antes da luz ou do dia, havia a noite: ela é o Anterior.
Escuridão que antecede o começo. A rilkeana boca «completamente
escura» que nos soprou. Boca imemorial — origem nocturna da palavra,
da poesia, da obra. Longínqua, inacessível. Em relação a ela, a distância
nunca nos há-de faltar. Uma «nuvem de não-saber» coloca-se entre nós
e ela. Ponto cego. O fora, chamou-lhe Blanchot. No entanto, somos
sempre contemporâneos dessa origem. Dessa origem nocturna. Partici-
pantes dela. A origem, ao contrário do começo, não está presa a um pas-
sado, a um início já abandonado no tempo histórico. O original é per-
manente presente. É fonte. Manancial. (E a obra de arte é eco da
origem.) Paradoxalmente, o mais próprio de nós mesmos será essa obs-
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acabaste de dizer, a existência da arte deve-se justamente à tentativa de
passar o testemunho sobre essa impossibilidade: a impossibilidade de tes-
temunhar directamente sobre o — ou a — «intestemunhável». A exis-
tência da arte, por outras palavras, pressupõe a invenção da figura da
testemunha (do terceiro: testis) capaz de fazer luz — em todos os senti-
dos desta expressão — sobre a obscuridade íntima.

(E se digo «obscuridade íntima» é para propor, desde já, uma distin-
ção, sem a qual, parece-me, não avançaremos com rigor na noite… Há
a noite natural — a noite que termina sempre num dia e que, de certo
modo, já pertence ao domínio diurno: na natureza, o fim da noite é o
dia e o fim do dia é a noite, numa reciprocidade perfeita e cíclica. Mas há
uma outra noite, a noite humana ou interior — à qual Hegel chamou «a
noite do mundo», e que a mística que lhe precede já tinha caracterizado
como «noite escura da alma». Ora, face a esta noite, os humanos inven-
taram — como dizer? Incandescências… Foi a palavra que propus,
como sabes, para abordar o enigma da pintura — e é a palavra que rei-
tero aqui: Nietzsche dizia que certas manchas luminosas (ele referia-se
aos heróis sofoclianos) se destinam a «curar o olhar afectado por uma
noite aterradora». Proponho que a noite de que falamos (ou, repito, a
noite que nos faz falar) é não apenas «antiquíssima», mas «aterradora» e
sem fim. Nenhum dia final elimina (e ilumina) essa noite, nenhuma
Odisseia do Espírito relega a noite para um momento histórico: é graças
a ela — à noite original e originante — que existe aquilo a que chama-
mos arte (e singularmente a arte da pintura). A começar pela arte que
procurou, deliberadamente, lugares obscuros (sem luz natural e, por-
tanto, sem noite natural) para poder surgir no seu esplendor. Mas a esta
génese — em que começo e origem da pintura por uma vez se tocam —
talvez tenhamos ocasião de voltar, dadas as circunstâncias do nosso diá-
logo ou, dizendo melhor, do que continua a dialogar em nós.)

E retomo a dita condição testemunhal (do artista), limitando-me,
para já, à alusão que fazes ao mito de Orfeu. É que este mito prova
a contrario o que comecei por sugerir sobre a testemunha.
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curidade nocturna: interior intimo meo. A noite é, assim — num con-
ceito que ambos gostamos —, Extimidade: exterioridade íntima. Tão
própria quanto totalmente outra. Aceitar a extimidade é modo de afir-
mar a ex-centricidade do sujeito. Descentralizá-lo. Questionar a segu-
rança e a soberba do Eu. Mostrar que o seu centro lhe é exterior, do
mesmo modo que o Outro lhe é interior. O Outro está já em si mesmo.
Um Isso que em nós habita. Que somos. Que, quando se expressa — na
obra, por exemplo —, faz noite. Chama a noite. Lança-nos na noite. Ou
cega-nos para a vermos em nós, porque afinal não nos é estranha. Ela é
o chão sem chão onde a obra assenta — abismo que a obra aponta sem
poder revelar, buraco negro que absorve toda a luz que sobre ela apontar-
mos. Não proponho que se procure um mundo por detrás das obras,
mas que se sinta esse abismo que, diante delas, se abre debaixo de nós:
esse subsolo onde Orfeu desceu. (Diante de uma obra somos, a um
tempo, Orfeu e Eurídice.) Como dizes, a Noite recua, escapa — como
Eurídice por quem Orfeu esbraceja: a poesia tem a sua origem mítica
nessa descida falhada à noite em pleno dia, aos Infernos, nesse confronto
com a morte — o absoluto fora do mundo. E dela só pode dar testemu-
nho aquele que desceu à sombra, à noite irremediável, e se tornou vestí-
gio dessa descida impensável ao reino dos mortos. E uma testemunha só
o é porque transporta algo de intestemunhável que fica necessariamente
oculto, em falta, obscuridade essencial, experiência pessoal incomunicá-
vel de um conhecimento que queima e cega. Reduto indizível. Sem pre-
cisar de o dizer, afirma: «Vê, a Noite, ela mesma, está aqui.»1 Como uma
obra que impõe, pela presença, o silêncio. (Hoje é Sexta-Feira Santa: é
«Noite igual por dentro ao silêncio».)

— … mas se o artista testemunha sobre a noite, talvez mereça a
pena precisar a sua condição testemunhal. Pois, se aceitarmos que «uma
testemunha só o é porque transporta algo de intestemunhável», como

—————
1 «See, even Night herself is here» é uma das árias de The Fairy Queen, de Purcell.
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é capaz de atrair e domar qualquer fera, e se são inúmeros os feitos hip-
notizantes da sua voz e da sua lira, então todo o seu poder propria-
mente encantatório exerce-se antes do seu desrespeito pelas divindades
infernais. Orfeu não faz (mais) obra: sacrifica-se. Mata Eurídice sacrifi-
cando-se. Mas então, se se continuar a defender que o mito de Orfeu
é o mito do artista (quando sustento exactamente o contrário: é o mito
da morte do artista, por falta de dispositivo mítico ou de instância tes-
temunhal), então, dizia, há que ser consequente e assumir, em suma,
que o sacrifício é a suprema Obra e que a descida de Orfeu prefigura a
Sexta-Feira Santa. E então — para ir até ao fim dessa leitura do mito
— afirma-se que Orfeu ressuscitou: depois de o seu corpo ter sido des-
pedaçado pelas Ménades, e sobretudo depois de a sua cabeça e de a sua
lira rolarem à superfície do Hebro, com a língua murmurante e as cor-
das soltando sons pungentes, Orfeu reúne-se com Eurídice e volta a
abraçá-la numa morte infinita doravante identificada com a vida infi-
nita (e tal é, por exemplo, a versão tardia de Ovídio). E esta afirmação
nem seria filológica ou mitologicamente falsa: podemos retraçar uma
continuidade entre o orfismo e o cristianismo em alguns aspectos dou-
trinais, e de resto o helenismo de Cristo — mais devedor de Dioniso,
porém, do que de Orfeu (embora as suas mortes se confundam, até
certo ponto) — está bem patente na iconografia dos primeiros anos da
era cristã, quando é explicitamente representado com atributos órficos.
Mas, para mim, resta algo essencial. Mesmo na versão tardia do mito,
Orfeu morreu enquanto artista: o reencontro mítico com Eurídice sig-
nifica também a sua privação eterna de criar… Orfeu ter-se-á libertado
da morte, mas — paradoxalmente — ficando preso na noite. Ora,
uma obra (de arte) é sempre uma libertação. É ela — ou somos nós que
nos dizemos através dela: libera me… Não no sentido que esta expres-
são toma na liturgia católica (o sentido de interceder pelo perdão dos
pecados do defunto), mas enquanto imploração do artista: obra,
liberta-me de mim… Para que se veja a noite…
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O mito grego indica, com efeito, que a noite é originante para o
artista (para o poeta); todavia, sem um mediador (sem um represen-
tante), ela é mortífera: literalmente falando, é a morte do artista. O pro-
blema — e julgo que é o problema propriamente ocidental: a sua von-
tade de saber ou de conhecimento absoluto (voltarei a este ponto) —,
o problema não está em descer às profundezas da noite: pelo menos
desde Ulisses que toda a grande poesia se autoriza dessa descida (a
qual tomou na Grécia o termo técnico de nékuia). O problema está,
antes, em querer apoderar-se da noite, em querer ver a noite face a face,
ou, se preferires ainda, em querer ver a Morte em pessoa. Orfeu perde
Eurídice (pela segunda vez) porque entre eles não havia uma testemu-
nha; ou então, mas vai dar ao mesmo, porque Orfeu não delegou
numa terceira instância o seu testemunho sobre Eurídice. Uma tal
delegação da verdade, ou seja, a palavra dita em nome de outrem sobre
a impossível e inverificável experiência da morte própria (que é, ao
mesmo tempo, a experiência do Anterior no presente), eis o que define
o dispositivo mítico (ou ficcional) em geral — e tal é a razão pela qual
o mito de Orfeu nos ensina sobre a consequência fatal da ausência de
mito para o artista. Orfeu encarna o mito da ausência de mito. E é por
isso também que devemos dizer, parece-me, que todo o esforço do
artista, se ele se confronta com a noite, tende não exactamente para
uma «experiência pessoal incomunicável», mas para uma experiência
impessoal e todavia comunicável e transmissível. A noite, se ela constitui
a matéria (imaterial?) do artista, é impessoal e transmissível. (Ou, se
preferires, talvez pudéssemos dizer im-pessoal: e tal é o abismo da
excentricidade.) Insiste-se muito sobre a irreparável morte de Eurí-
dice, e ela é, sem dúvida importante para vincar a consequência que
decorre da transgressão do interdito da visão frontal. Mas, à luz da
noite que nos ocupa aqui, é igualmente importante, se não mais ainda,
lembrar a consecutiva morte do próprio Orfeu, sobretudo porque esta é
antecedida do desvanecimento do poder do seu canto. Se Orfeu
encanta a natureza selvagem, se, apenas com a harmonia dos sons, ele
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experiência pessoal e o transmissível da experiência impessoal, entre o
indivíduo e a comunidade — na certeza de que o mais íntimo em nós
também será o mais comum. Para alcançar este impessoal é determi-
nante a mediação: o fazer sair da corrente alienante quotidiana, criando
um choque que suspenda a realidade habitual e a domesticação da
vida. Friedrich Schiller utilizou a expressão lebendige Mauer — muro
vivo — para caracterizar essa capacidade da obra — no caso, o teatro
trágico grego. E Nietzsche retomou-a em O Nascimento da Tragédia:
«Também sobre os primórdios da arte trágica tem Schiller razão: se o
coro é um muro vivo erigido contra os assaltos da realidade é porque
este coro — o coro de sátiros — representa a existência de modo mais
verdadeiro, real e completo do que o faz o homem civilizado, na sua
propensão a considerar-se a única realidade.»

A obra é ficção. Construção. Mentira que ama a verdade. Esta dis-
tanciação que a obra de arte introduz entre nós e a realidade imediata,
entre nós e nós mesmos, essa cisão do real consigo mesmo, essa reti-
rada — ou cegueira —, é o que permite a abertura de um sentido
novo. De uma porta para a «noite do mundo», ou para essa dura
ausência da «noite escura da alma». E nesse movimento, a mediação, a
barreira, transforma-se em passagem. Inesperadamente. É muro que
oferece a chave e uma porta im-pre-vista. Sendo uma retirada, realiza-
-se no seio do mundo — não é fuga para um mundo à parte, mas
fenda neste horizonte de possibilidades em que nos movemos. Uma
retirada que prepara o regresso. Transgressão e reconstituição. É o poder
da distanciação que a obra provoca ou é: «quanto mais ampla for a reti-
rada, mais vivo é o retorno ao real» (Ricœur).

Uma última nota (temporária), um ponto de discórdia em rela-
ção ao que escreveste: Orfeu não ressuscita — nem faz ressuscitar.
Essa é a diferença da proposta cristã — e, como indicas, essa compa-
ração entre Cristo e Orfeu é feita desde cedo nas primeiras comuni-
dades cristãs. A descida de Cristo ao reino dos mortos produz a liber-
tação dos que aí estão — como a iconografia cristã mostra, num
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— … gosto muito dessa definição nietzschiana do poder terapêu-
tico da arte: a capacidade de «curar o olhar afectado por uma noite ater-
radora», resultado da «incandescência» da obra, como tu lhe chamas.
Na verdade, o nosso olhar afectado necessita dessa incandescência
para… cegar, para atravessar a noite, a noite íntima, e poder curar-se
(pelo menos, curar-se desse desejo ocidental, como o colocas, de poder,
de desejo absoluto de conhecimento, de apreensão e controlo do
mundo — de ser como deus, que é a tentação original). Volto sempre às
estórias: agora, à visão aterradora de Saulo na estrada de Damasco. A luz
súbita (incandescente!), a queda e a consequente cegueira. A mudança
de ponto de vista é radical na cegueira a que a queda (aqui sinónimo de
luz) remete Saulo. Não é tanto a inexistência dessa visão, mas o desloca-
mento para o interior da noite. Para a escuridão onde tudo é redimen-
sionado. A conversão, a metanóia, é a mudança de consciência do
mundo e de si. O que implica uma passagem pela noite, pela perda,
pela queda. Cair é, aqui, atravessar a cegueira. Aquela que afectava já o
olhar sem o saber — Édipo cega-se por causa dessa consciência de ter
sido sempre cego. Mas em Saulo, depois de três solitários dias sem ver,
nem comer nem beber, a mudança de nome é a atestação de um nasci-
mento: de Saulo para Paulo. Um jejum nocturno de imagens e de luz
que é purificação para encontrar um outro olhar, um outro horizonte.
E não nascemos o suficiente. A luz-queda-cegueira foi a mediação
necessária para regressar da noite com outra visão. Ainda que cons-
ciente da sua imperfeição: «agora vemos como num espelho…». Não é
a euforia ou o elogio desmesurado do olhar, ou de saber (e estão tão
próximos que, no Ocidente, «perceber» é «estar a ver», clarificar, ilumi-
nar…), ele tem a humilde consciência da necessária sombra na humana
condição. (Um elogio da sombra, sem querer levar a luz a todos os recan-
tos, como Tanizaki acusava os ocidentais, por comparação com a cul-
tura japonesa.)

O modo artístico: o corte com o visível habitual, com a luz natu-
ral — a necessária cegueira temporária. Entre o intestemunhável da
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Considerando que Orfeu tem sido transmitido na cultura oci-
dental nada menos como a personificação, repito, do mito do artista,
e que no âmago da sua experiência está o encontro desejado com a
noite, estava a propor-te que esse mito pode acolher apenas duas leitu-
ras. E que estas se excluem, não havendo pois conciliação possível —
daí o emprego da conjunção «ou» com um sentido disjuntivo. Como
ler, com efeito, a morte definitiva de Eurídice e a consequente morte
de Orfeu? Das duas, uma: ou se aceita que Orfeu morreu enquanto
artista (sendo totalmente irrelevante, para a questão da arte, se ele
volta ou não a essa espécie de vida infinitamente tenebrosa com Eurí-
dice), ou se pretende que essa morte efectiva constitui a verdade da
obra, verdade cuja natureza seria portanto sacrificial (e então acentua-
se a dimensão de ganho real, ou de presença real, para o poeta, dimen-
são veiculada nalgumas versões do mito grego, preparando a ressurrei-
ção cristã: o reencontro recompensador com Eurídice).

Ora, não podendo concordar com a segunda leitura (a obra de
Orfeu é um duplo sacrifício, de Eurídice e dele próprio), e não podendo
concordar porque a morte ou a noite íntima anima a obra mas não
pode ser o seu produto, resta-me (ou resta-nos) tirar a principal conse-
quência da primeira leitura. E essa consequência é imensa — afectando
praticamente tudo o que já se escreveu, disse, encenou, filmou e pintou
sobre a noite de Orfeu. E tal era a consequência que já estava a propor-
te elipticamente: o mito de Orfeu não pode ser o mito da arte. Pela simples
razão de que a sua noite é não somente infecunda, mas mortífera. Se o
destino do Ocidente tem sido sacrificial, talvez o principal ensinamento
ético da arte esteja no facto de aceitarmos que só se faz obra abando-
nando ou interrompendo o sacrifício. Suspendendo-o para sempre
(como faz Abraão…) — ainda que, inevitavelmente, a sua possibili-
dade, a do sacrifício, permaneça sempre suspensa como a mais evidente
e terrífica possibilidade humana.

Daí que — e é a segunda consequência que te proponho — a figura
do artista não se confunda nem com Orfeu nem com Cristo. Tu tens razão
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Cristo glorioso que sobe dos Infernos, trazendo pela mão os que esta-
vam mortos, libertando-os, até os túmulos ficarem vazios… A dife-
rença entre a impotência de Orfeu e o poder de Cristo talvez esteja
precisamente na sua relação com a morte: Orfeu não morre quando
desce aos Infernos, vai pela sua capacidade de enfeitiçar com o seu
canto — é o seu poder, a arrogância da sua força, que o permite;
depois, será a sua incapacidade de se autodominar, de controlar a sua
paixão ou a sua dúvida (porque se vira Orfeu, quando já estava quase
a conseguir ressuscitar Eurídice? Um impulso inconsciente destrui-
dor de si e do outro?)

Cristo, por seu lado, não desce enquanto vivente poderoso, pela
sua força, mas como mero mortal: morre, desce ao reino dos mortos
como todos os outros, impotente. E é nessa fragilidade partilhada (na
verdade, Orfeu não partilha da morte, não experimenta a morte) que
o inconcebível acontece: ressuscita. Em Orfeu não há ressurreição, a
morta (a morte) continua na sua obscuridade avessa à luz. Orfeu não
liberta ninguém, porque não seria livre (de si, da sua pessoalidade, das
suas paixões e interesses, do seu desejo — volta-se). Só o livre (im-pes-
soal?, sem apego?) pode libertar. Mas ao escrever isto, não o escrevo
colocando-me no lugar teológico, mas antropológico e mesmo esté-
tico. A arte é, assim, jogo de luto, capaz de ressuscitar a vida em nós —
gostaria de aí voltar: a obra pode ser o inesperado hóspede estrangeiro
que faz mover as pedras e libertar a vida encarcerada pelas convenções
sociais mortais — como mostra Pasolini em Teorema… E dessa noite
pode brotar a mais leve alegria. Sem ela, tudo é vão, não te parece?
(Hoje é 25 de Abril, esperança incarnada, alegre libertação!)

— … recomeço pelo teu fim. Talvez não me tenha exprimido bem
— e perdoa-me por ter sido tão elíptico há pouco, sobretudo acerca da
comparação entre a noite órfica e a noite cristã, quer dizer: entre a des-
cida infecunda à noite e a travessia pela noite (travessia a que se dá, pre-
cisamente, o nome «passagem: Páscoa, pesah em hebraico).
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garantida porque o seu gesto (a sua gestação) é um fazer-luz na noite.
A obra faz a prova ou a provação da noite, e por isso nunca sabemos se
ela vai um dia (ou uma noite) ver a luz do dia.

Mas o artista também não pode ser confundido com Cristo, sob
pena de readmitirmos um dos fundamentos da filosofia hegeliana, a
saber: que a fenomenologia (o nome técnico, em Hegel, para designar a
experiência da «noite do mundo») é pensável, na realidade, enquanto
Encarnação histórica do Espírito. E que, por conseguinte, o Espírito
atingirá a sua mais alta apresentação não numa obra, mas na figura de
Cristo. Readmitindo isto, a verdade da obra viria a revelar-se no destino
de Cristo, e a obra verdadeira consistiria no sacrifício — efectivo ou
simulado — do artista. A este corolário foi, de facto, conduzida a pen-
sar e a praticar alguma arte moderna, reiterando por vezes inconscien-
temente, e tanto mais profundamente, a suplantação da obra por Cristo
(pense-se nos casos mais ostensivos e genuínos da chamada Body Art),
ignorando até o facto de que Hegel não poderia ficar, como não ficou,
por aquela suplantação (como sabemos, pelo menos no contexto da
Fenomenologia, esses dois momentos do Espírito — mundo grego e
cristianismo — encontrariam uma unidade superior no saber filosófico
ou absoluto).

Seja como for, das duas maneiras — pela noite órfica e pela noite
pascal — evita-se a obra: a possibilidade da obra de arte. A primeira
noite fica aquém da obra, a segunda é a passagem para além da obra.
Ausência de qualquer luz na noite, ou trevas que prometem uma luz
redentora. Daí a terceira consequência que te proponho: pensemos a
arte e a noite sob um signo a um tempo próximo e absolutamente distinto
da ressurreição.

É que sou cada vez mais levado a pensar que devemos reservar
aquele termo, «ressurreição», ao estrito âmbito do dogma cristão, por-
que este designa o retorno à vida daquela pessoa, e não de algo que a
represente: regresso à vida daquele corpo, e não de um seu substituto.
Ora, a arte surge e instala-se — e muito claramente no espaço ociden-
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em relacioná-los numa estrutura em quiasma: se a descida aos Infernos
exibe o poder de Orfeu e o impoder de Cristo, a divinização do pri-
meiro e a humanização do segundo, em contrapartida a subida paten-
teia a impotência de Orfeu e a glória de Cristo. Orfeu tem o poder de
arrebatar os vivos com o seu canto, mas ele nada pode no reino dos
mortos; o canto de Orfeu pode tudo — excepto ressuscitar. Já a palavra
de Cristo é impotente (e mesmo blasfema) junto da maioria dos vivos,
mas ela teria o poder de ressuscitar todos os homens. (Neste sentido,
e esboçando uma tentativa de resposta à tua pergunta, Orfeu — e estou
sempre a referir-me ao Orfeu mitológico e não ao Orfeu «órfico», se
posso exprimir-me assim, sempre àquele que desceu para raptar Eurí-
dice e não àquele que terá escrito os preceitos para a salvação da alma
—, o Orfeu do mito, portanto, virou-se para trás por pura hybris…
Desmedida ou descomedimento, mas também, como dizes, arrogância
ou insolência…)

Acontece, porém, que o artista não pode ser identificado nem com
Orfeu nem com Cristo.

E não pode ser com Orfeu porque primeiramente, como sugeri há
instantes, ele, o artista, delega numa testemunha a experiência — em si
fora de si — da noite; e, em segundo lugar, porque o próprio da dita
testemunha é deixar um testemunho. Só a testemunha não basta: é pre-
ciso que o testis (o terceiro incluído e excluído) se manifeste, e por isso
toda a obra é testamental (para além do sentido restrito de «testamentá-
ria»). Todavia, o destino de Orfeu evidencia que sem testemunha
interna, ou sem alteridade inata, não há possibilidade de fazer obra,
porque o que acontece ao artista — a experiência da noite, tal como a
temos entendido aqui — é algo de tremendamente excessivo, transbor-
dante para ele. Há um excesso, uma obscuridade e um terror tais que só
a instância testemunhal pode, não direi abranger ou compreender, mas
ainda assim acolher e, com esse acolhimento, deixar gerar em si algo e
trazê-lo à luz. É graças à testemunha — ausente no mito de Orfeu —
que se pode arrancar uma obra (um poema) à noite. Obra que nunca é
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tal — justamente a partir da ideia segundo a qual a obra constitui
outra coisa: uma matéria distinta daquele corpo ou daquele ser ausente
ou desaparecido, ainda que essa matéria possa ser viva, como é o caso
exemplar — e sem dúvida inicial — do actor (seja qual for a configu-
ração, mais ou menos arcaica, que este possa tomar). Se, na arte, há
retorno da morte à vida, é (sobretudo) para aquele que está fora de
cena: aquele que vê — ou ouve, ou lê… — a obra. Tal é uma das for-
mas de expressão do mistério na arte: dar vida (amiúde através de uma
matéria inanimada) àqueles que ainda não nasceram.

Disse que recomeçava pelo teu fim… E talvez possamos assim
começar, recomeçar por dizer: se a ressurreição é, de algum modo,
anunciada como a luz que (no fim dos tempos) apagaria a noite
humana, a obra seria aquilo que nos remeteria — aqui mesmo, agora
mesmo — para o começo dos tempos. Melhor: a obra seria aquilo que
nos dispõe para o começo do tempo. Seria a luz que, sem poder dissipar
a noite aterradora (de que fala Nietzsche), a tornaria visível e mesmo
contemplável (deleitável). Sem a obra — e outros instantes ou corpos
incandescentes na vida — não poderíamos ver a noite. O que já me
parece imenso. Sim, a arte faz (uma) luz sobre a noite…
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«Todas as Noites», Museu de Arte Contemporânea de Elvas, Elvas, 2017
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«Fome», Projecto Travessa da Ermida, Lisboa, 2019
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Para o Rui Serra

De que fome se está a falar com este título — «Fome»? E quem
pode falar da fome, e a que título?

Há pelo menos duas fomes, a do animal físico e a do animal meta-
físico. O humano, se não vir saciada a primeira fome, não pode expe-
rienciar a insaciabilidade da segunda. Leio Pascoaes:

Viver é ter fome! A vida é fome: fome de alma e de pão! Fome negra!

Seja de alma ou de pão, a fome é negra. E tal é a primeira experiên-
cia desta exposição — que nos convida a entrar e a atravessar um
negrume. Travessia da qual não sairemos incólumes: seremos expulsos
para ver, a outra luz, a noite. Para rever a noite à luz da arte.

——

«Fome de pão»: que pode a arte perante esta fome — e sobretudo
hoje, quando lemos — e não queremos ler nem ouvir falar — que a
fome no mundo não pára de aumentar?

Perante esta pergunta, e perante um dos factos mais hediondos —
a quase dois décimos da humanidade não garantimos sequer a sua pró-
pria sobrevivência —, esta exposição começa por, humildemente, acei-
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assunção da miséria da arte. — A existência da arte não responde à
necessidade de ter um ganha-pão.

——

Essa existência, a da arte, confunde-se imemorialmente com a
«fome de alma» — muito antes de haver nomes para designar o facto
artístico e a força anímica. Mas se a «fome de pão» é saciável, já a
«fome de alma» expõe-nos a uma insaciabilidade inata. Melhor: expõe-
-nos a algo cujo fito não é a satisfação (nem o seu contrário). Talvez
possamos mesmo dizer que a arte se distingue da religião porque não
pretende saciar essa fome — e isto, não porque a alma seja uma subs-
tância impossível de satisfazer, ou uma plenitude impossível de alcan-
çar, mas porque é o trespasse do que excede a vida individual. Tal é a
experiência da arte — ou do amor. Releio Pascoaes:

O amor é fome de outra vida, desejo de transitar. Quando dois aman-
tes se abraçam e se beijam, entredevoram-se, morrem um no outro,
de algum modo, e transitam para um novo ser. A vida não pode ficar
em nós, a repetir-se, que repetir é estar parado, é ocupar o mesmo lugar.
(São Paulo)

Assim a arte: um estranho alimento que aviva a «fome de alma».
Com a arte, tornamo-nos mais famintos, sim, mas porque ela nos dis-
põe à descoberta humana mais vital: habita-nos um excesso — e não
uma falta ou uma escassez. Habita-nos um excesso de vida que temos de
tirar de nós e de passar a um outro corpo, vivo ou morto. Vivo, um corpo
amado; morto-imortal, a obra ou o corpo divino.

——
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tar: a arte nada pode. Com o título desta exposição não se pretende
nem estetizar a miséria, nem politizar a arte. Passam mais de oito déca-
das sobre o momento em que Benjamin equacionava esta alternativa
histórica: à «estetização da política» (praticada pelo fascismo) responde-
ria o comunismo com a «politização da arte» (A Obra de Arte na Época
da sua Possibilidade de Reprodução Técnica, «Posfácio»). Mas não foram
necessárias oito décadas — bastaram, na realidade, poucos meses —
para se apreender o desastre mundial a que conduziria uma tal estetiza-
ção, assim como já então — em 1938 — era patente a inanidade polí-
tica de tal politização. Um dos maiores enganos da modernidade con-
siste na confusão entre estética e política, reunidas no conceito
(romântico) de Obra — con-fusão a que procurei chamar rigorosa-
mente co-operação estético-política, e que teve (e continua a ter) duas
consequências principais: a «totalidade-obra» (a vida individual ou
colectiva concebida como obra de arte) e a «obra total» (que se instalou
na Europa com o drama wagneriano — e se vulgarizou e degradou
pelo mundo com a indústria de Hollywood). Benjamin foi o primeiro
a compreender que a Ideia da arte, na qual via o corolário da estética
romântica, assentava na «ideia de um continuum das formas», culminando
na «forma absoluta da arte» (O Conceito de Crítica Estética no Romantismo
Alemão, «Segunda Parte», III). Mas, apesar desta lucidez histórica,
Benjamin não evitou posteriormente o sonho de uma contra-ofensiva
estético-política — a qual, baseando-se afinal nos mesmos pressupos-
tos metafísicos da Obra, também conduziria a uma dissolução da arte,
não já externa, mas interna à obra (como preconiza, no fundo, a poli-
tização de todos os aspectos da vida humana).

Nós (nós que viemos mais tarde) sabemos da «fome de pão» —
mas também da catástrofe em que resultou a «cooperação estético-
-política». A arte, se ainda é — para alguns — o lugar de uma arqui-
ética, começa por aceitar a sua própria miséria: a arte nada pode face à
fome (de pão). Diria mesmo, parafraseando Marx (mas sem a terrível
ironia que ele contrapôs a Proudhon), que uma tal ética começa pela
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——

Qual é então o modelo (inimaginável) da obra? É o nem-vivo-nem-
-morto do êxtase; é o morto por demais vívido ou na véspera de nascer.
É o in utero: o lugar onde estivemos sem pertencermos a este mundo.
O lugar da expulsão ou da excorporação. A obra dá corpo à alma, a esse
vazio íntimo que nos excede e que cada um precisa de esvaziar.

De certo modo, esta exposição apresenta da forma mais elementar
a «fome de alma»; para isso, com efeito, basta apresentar dois elemen-
tos separados pelo negro que nenhuma dádiva, nem mesmo um con-
tacto, poderá anular. E, como não há obra sem um mínimo de figura-
bilidade (mesmo na dita arte «abstracta»), vemos figurados o amante e
a amada, o artista e a sua alma: de um lado, a representação reduzida
de um atelier, do outro, uma ancestral figura da vida («Eva» em
hebraico — hawwa-h— significa a vivificadora, termo que deriva pos-
sivelmente do verbo «viver», ha-ya-h. Na sua inaudita tradução do Géne-
sis, Haroldo de Campos chega a escrever: Eva é «a mãe de todos os
viventes»). De um lado, vemos a maquete de um atelier, do outro, uma
tela à escala dita «real» — mas que, coabitando com aquela no mesmo
espaço, e tendo realmente saído do atelier também dito «real», apre-
senta-se então como algo colossal (além de estar suspensa num plano
superior, inclinada para nós que transitamos — e transimos — no
negro…). Há sempre uma desproporção entre o corpo e a sua fome
(de alma): o dom da vida é literalmente incomensurável.

É difícil recuar mais na figuração — na condição de figurabilidade
da arte. O atelier é o lugar onde o autor, como pessoa, desaparece para
reaparecer como artista (como persona); o atelier é a representação
humana da cripta (da natureza) onde se morre e se renasce. Daí a inde-
terminação desta maquete: estará a ser puxada para os subterrâneos ou
a ser levantada por uma força vital? Estará a ser enterrada no passado
ou a ser desenterrada para o futuro? É indecidível. O atelier — e esta
maquete (des)enterrada figura a ideia de atelier — é o lugar dessa inde-
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O que Pascoaes afirma acerca do amor, pode, portanto, ser dito
sobre a arte como fome de outra vida. Mesmo que, para tal, deva dar
um outro sentido às mesmas palavras de Pascoaes: essa «outra vida»
não é uma Vida para além da vida, mas a vida que nos trespassa como
excesso da mesma vida. E essa «fome», por sua vez, não é fome de infi-
nito (ou de Deus), mas a necessidade de dar ou de passar o excesso —
dádiva que nos torna vívidos e, justamente por isso, mais famintos!
Quanto mais vivos, mais excesso teremos para dar; quanto mais (nos)
damos, mais seremos pura dádiva.

Sentimo-nos então famintos, mas com uma fome que está para
além da in-satisfação: se o pão se incorpora, a alma excorpora-se. A «fome
de alma» é uma excorporação: não há nada, pois, a apropriar; não há
nada que nos faça falta (assim como, no amor, não há ninguém para
possuirmos). Não há uma plenitude — ou a promessa de plenitude —
onde ficaríamos a salvo da fome (de outro corpo): tal é a segunda
maneira de pensar a miséria da obra— que não existe para nos salvar ou
redimir. Se a existência da arte não responde à necessidade de um
ganha-pão, a obra também não é um salva-almas. Salvar a alma —
mesmo que para tal seja necessário sacrificar (ou purificar) o corpo: eis
o desígnio geral da religião. Mas, para a arte, a alma não é outra coisa
senão uma passagem ou uma transição: fome de outra vida, trânsito da
outra vida na mesma, diferença da mesma vida em si mesma. A alma é
o corpo a transir.

O humano precisa de um outro corpo como do pão para a boca.
(O humano define-se pela fome metafísica.)

——

Para onde vão dois amantes que se abraçam e se beijam? Para lado
nenhum, aqui mesmo. O que é a obra? Lado-nenhum-aqui-mesmo.

Eis o negrume inextirpável entre dois corpos que se tocam; eis a
substância — insubstancial — da obra. Fome negra.
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Viver é ter fome!— de pão e de alma, porque viemos de um lugar (de
lado-nenhum-aqui-mesmo) onde o pão era a nossa alma. Da memória
imemorial dessa relação, da memória desse alimento substancial, resta
para o filho uma gota branca num magma escuro (resta a mira que
tanto atrai como repulsa a nossa atenção); para a mãe, desde a hora da
separação — e, sobretudo, desde o fim da amamentação —, resta-lhe
um filho que será sempre um faminto. 

Fomos alimentados na noite, e podemos alimentar essa mesma
noite passando a ser mães de filhos que representam a mãe antiquís-
sima. É essa a estranha inversão temporal e alteração sexual que permite
a criação artística. É esse o volte-face trágico: fazer de um filho lançado à
noite (à morte) uma mulher que pode dar à luz.

(Estas afirmações abalam um dos fundamentos centrais da nossa
cultura que atribui um poder demiúrgico e masculino à criação, em
geral, e à criação artística, em particular. Todavia, não só esse funda-
mento está longe de ser universal, como seria necessário reler toda a
teologia e metafísica ocidentais enquanto discursos de denegação e de
controlo da essencial feminilidade da «criação» ou da «concepção».
Para dar um exemplo — e sairmos e reentrarmos no Ocidente: Fran-
çois Warin, apoiando-se no trabalho etnográfico de Sarah Brett-
Smith, escreve sobre as esculturas dos povos Bamana num artigo com
um título bastante eloquente: «Le sexe de l’artiste. Le devenir-femme
du sculpteur bamana»…)

——

A fome de alma não se mata. Sim, com a arte (e o amor) experien-
ciamos a impossibilidade de matar a fome. Mais amplamente: a fome de
alma não é saciável através do acto de matar (mesmo se são inúmeras
as analogias entre o êxtase e a petite mort— que aliás Pascoaes também
não hesita em evocar). Mas, justamente, se há um sentido e uma
necessidade em falar, em começar a falar de uma «arquiética da arte» é
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terminação, ainda que o autor possa dizer que, ao entrarmos nele, ace-
demos ao ano de 2070, isto é, ao ano em que passarão cem anos sobre
a data do seu nascimento. Mas, apesar de algumas aparências, não se
pratica aqui o género da ficção científica: esse futuro não é objecto de
qualquer previsão. Ele assinala o tempo da não-existência (ou da eter-
nidade) que atravessa cegamente cada existência: o tempo em que o
autor nunca foi, ou — mas vai dar ao mesmo — o tempo em que ele
nunca será ou ficará sem anos. Enterrado/desenterrado, cem/sem anos:
no atelier, figura-se a eternidade para o artista (experiência do im-pos-
sível através da qual o tempo nos é dado). A obra curto-circuita o pas-
sado e o futuro num perpétuo presente, quer dizer, no contínuo e dife-
rido apresentar-se que é o próprio tempo.

Também por isso é difícil recuar mais na figurabilidade da arte: o
atelier é-nos apresentado como um filho, e a tela como a sua mãe (esta
maquete, aliás, intitula-se A Minha Espada: à semelhança de Cristo,
não indicia tanto uma violência quanto uma separação; Mateus
10:34). Ora, a relação entre filho e mãe é a matriz — sem dúvida, a
mais arcaica para cada existência — da relação entre corpo e alma: dois
corpos num só, em fluxo contínuo, ou um corpo e uma alma em con-
tinuum. O útero não é nem a morte nem a vida: é a sua absoluta indis-
tinção. A mãe não nos fornece um alimento: ela é o nosso alimento. A
nossa fome, como animais metafísicos, é ontológica. O nosso pro-
fundo desejo (a nossa mais profunda fome ou sede) não é desejo de ter,
mas de ser — e o nosso ser, jamais «nosso», é um trânsito ou um tran-
sir para o outro. Mas é precisamente por isto que essa relação — que é
a relação absoluta — oferece também a matriz da separação que é a
possibilidade de uma nova vida. Para podermos viver, separámo-nos
do corpo que nos deu a vida. O Absoluto — como aprenderemos
mais tarde — ou é passageiro ou é mortífero.

——
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Nem ganha-pão, nem salva-almas; nem política, nem religião: eis a
arte que recomeça, liberta da dependência política e do serviço religioso,
mas enfrentando o seu enigma de sempre, o negrume da separação, a
fome negra com um ponto que cintila no seu âmago: punctum caecum
de todas as noites. A arte não transfigura a noite em dia; ela faz luz sobre
a noite. O que já é muito — mesmo se, para muitos, pode parecer
pouco. Miséria da arte. Mas miséria que alimenta a nossa fome negra.
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porque esta se interdita, pela sua própria prática, em matar. A arte cria
— ela pro-duz, no sentido estrito do termo: ela extrai a natureza da sua
cripta. E mesmo quando, no limite, a arte se reduz a registar um desa-
parecimento, jamais isso é feito à custa da eliminação de um ser vivo.
É porque a arte produz um ente inerte (um morto-imortal que pro-
cura, todavia, ser mais vívido do que qualquer ser vivo) que ela não
pode matar. É sob o fundo de uma ausência — e da ausência de um
vivo, se não do vivo em geral — que a arte se exprime pela necessidade
de tornar presente. Não matarás! É a injunção muda de qualquer obra. 

——

Depois de distinguir as duas fomes, posso precisar e responder à
pergunta: «Quem pode falar da fome de alma, e a que título?» Só um
filho tornado mãe : o artista. O artista é mãe espiritual: cria no lugar da
natureza (e a ideia de «atelier» está precisamente condensada na ambi-
valência desta expressão — «no lugar» significando tanto em vez de
como no próprio sítio: exprimindo tanto o outro como o mesmo… O
atelier é o lugar em que o mesmo se outra). A expressão «mãe espiri-
tual» esclarece-nos sobre a necessidade da arte, se é verdade, como
escreve Aristóteles (na Física B), que a tekhne completa ou termina o
que a natureza — a physis — é incapaz de operar. «Mãe espiritual»
enuncia este puro paradoxo: o atelier é o lugar que o artista reserva à
(sua) natureza para fazer obra. O lugar onde a natureza faz aquilo que
não pode fazer sozinha. E se a criação for inteiramente pensada (ou
repensada) a partir do feminino, então tudo pode mudar, não só na
arte (ou no dito «estado da arte»), mas na vida dos humanos (a come-
çar pelo destino moderno da tekhne, que podemos associar ao ele-
mento masculino da criação, entretanto rebaixado, como detectou
Heidegger, a uma função expropriante da physis…).

——
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