João Jacinto

Limpar a seco

LAVA – IMAGENS QUE QUEIMAM CAMINHO

começas por procurar uma passagem por onde esses corpos possam passar,

BREVES NOTAS SOBRE OS DESENHOS DE JOÃO JACINTO

por onde possas ir ao seu encontro. Há, tu sabes, várias maneiras de começar.
Vais pela casa apagando as luzes domésticas; só deixas ficar algumas
luzes de presença, vagas. Avanças, então, tacteando a noite do espírito, as
sombras das suas planícies. Ou então nem sequer te moves, apenas esperas,
activamente quieto.
manuel gusmão
Uma árvore, um corpo e um quarto. Procuramos uma passagem, como nos indica Manuel
Gusmão, por onde os nossos próprios corpos possam passar, por onde possamos ir ao seu
encontro. Podemos optar, não pelo movimento, nessa demanda, mas precisamente pela quietude, pela imobilidade, esperando que esta árvore, este corpo e este quarto se abeirem de nós,
espectadores, e se nos revelem, na sombra. Continua Gusmão: “O poliedro do olhar dispõe
um caleidoscópio que, imobilizado embora, reunisse os fragmentos de mundos diferentíssimos –
de mundos a distâncias e velocidades incomparáveis. De tão diferentes velocidades vem
a diferença das formas. Até teres de te perguntar se formam um mundo esses mundos ou como
se desenham as fronteiras? Não se desenham. É a montagem e a diferença entre os desenhos
quem sugere essa ideia de fronteiras que aparecem intensas e intransponíveis; como se a cada
desenho fechasses os olhos e os reabrisses para o próximo e ao mesmo tempo esse movimento
a espaços te impusesse ver não o desenho mas o múltiplo.” A proximidade parece advir daqui:
do olhar, entre a abertura e o fechamento e do que resulta dos diferentes batimentos. De quem
olha e de quem é olhado. Parece ser esta a passagem: a que se forma no caminho que vai de
uma coisa a outra – entre a contração e o relaxamento, o visível e o invisível, a visão e o toque,
o sagrado e o profano, a imagem e a carne (via sensação).
“A palavra ver é ainda uma recusa do olhar”. Nas elaborações sobre a obra de Bataille,
Georges Didi-Huberman salienta esta frase que, em conjunto com os outros artigos, se revela
como uma possível ideia-síntese: esta de ver para além do visível, de ler para além do legível.
Os quatro primeiros textos reunidos sob a égide do Visible, visuel, figurable: La couler de’ecume,
ou le paradoxe d’Apelle, La couler de chair, ou le paradoxe de Tertulien, Un sang d’images e Puissances
de la figure: exégèse et visualité dans l’art chrétien, perscrutam o visível e o visual, a imitação
e a encarnação, os seus paradoxos, mitos e imagens (antiguidade clássica e cristã). Ora,
o milagre cristão torna a imagem presente (“a imagem presentifica”, já o dissera Jacques
Aumont), exaltando um corpo investido de glória que reanima aquele que o observa, através
de uma impressão na carne, uma marca, um estigma. E o estigma transforma o sujeito em rasto,
em vestígio do divino: uma sua ferida viva. Este estigma estabelece outra imitação que não
a do espelho da visibilidade pagã: a imitação das chagas de Cristo é um ato de encarnação, não
de mimesis.
O estigma é uma imagem, porém gerada na carne. Ao contrário de uma imitação procedente do processo reflexivo (jogo de espelhos), ele transpõe a imagem pela imagem, na imagem,
digamos. A recorrência iconográfica do estigma, particularmente nos séculos XIV e XV, demarca
uma nova relação entre imitação e encarnação (resultante do entre-corte entre a luminosidade
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e o sangramento), de natureza hibridizada, metamórfica: a pintura encarnada (pois tornada



carne) – a sua superfície torna-se pele, dilacerada em rasgo escarlate, a figura definida pela orla

As imagens abrem e fecham tal qual os nossos corpos, tal qual as nossas pálpebras,

luminosa, sangrando em cor. Ora, as chagas correspondem a uma persona, ao próprio sujeito

abrem e fecham em busca de um olhar, pulsando conforme as emoções, abrindo e fechando

divino. O sangue figural (não figurativo) também procede como sintoma, como irrupção e en-

entre a contração e o relaxamento da sístole e da diástole. As imagens implicam-nos enquanto

carnação, não como imitação, mas como acontecimento, como uma espécie de happening único,

espectadores, de forma a gerar algo que poderíamos nomear de expérience intérieure, o nosso

singular: o “enigma da substância figural ”. Adotar as manchas como impressões do sangue de

“pequeno acontecimento”? Ora, aquele que olha e aquele que é olhado fundem-se, equivocando

Cristo no Santo Sudário, por exemplo, não é mais que a vontade irracionável de constatação

sonhos, fantasmas e sintomas.



de um fantasma (própria de qualquer scéance). O sangue de Cristo não brota do seu corpo, mas

Os ensaios concentrados em L’image ouverte foram elaborados sob este volte-face, contes-

surpreendentemente da sua imagem. Trata-se de um sangue de imagem, não menos eficiente por

tando uma tradição historiográfica idealista, abstrata ou iconográfica. A teoria de Georges Didi-

isso: sangue-figural, sintomático, portanto, tornando-se visível por uma intervenção não visível.

-Huberman especula a coloração do avesso da forma/da figura, do avesso do visível, situando-se
entre pele e vísceras, entre superfície e profundidade. Teoria encarnada, porque tornada corpo,

“O figural não dá, portanto, preferência aos motivos de uma imagem,

pela brutalidade das suas temáticas: sangue, secreções, estigmas, dor, desejo, erotismo, abjeção,

nem aos seus eventuais sentidos secundários, metafóricos ou outros.

obscenidade, êxtase; encarnada por compreender os contornos de uma imagem animada, tátil,

Ele constitui um verdadeiro “acontecimento de imagem”, cuja função

que expõe os seus corpos aos corpos dos seus espectadores. Imagem e abertura, carne e espectro

não é representar nem significar algo: ele vale por si mesmo. (…)

são inseparáveis, como a matéria é inseparável dos intervalos que a integram.

o figural é uma ideia elástica – ou dinâmica.”

Acercando-nos novamente do conceito de punctum barthesiano, também a imagem-sensação
irrompe inesperadamente, imprimindo, temporária e ocultamente uma ferida (estigma) no corpo

Ora, nos desenhos de João Jacinto este sangue é pigmento negro. Este sangue é lava: uma espécie

do espectador. A solicitação do espaço (enquadramento) háptico torna-se imprescindível na

de erupção/ejaculação da própria imagem.

criação/produção de uma imagem-sensação, proporcionando-lhe o efeito de choque pretendido:

Aumont (via Roland Barthes) refere ainda que o figural não é um dado fechado da (e na)

esse abeiramento violento, corpo-a-corpo, que encurta a distância intrínseca à representação

imagem: ele pertence, de forma particular, a cada espectador. Ou seja, ele abre a imagem a cada

e que desencadeia, concludentemente, uma função táctil da visão, um arrebatamento/precipitação

um dos seus espectadores (ou amantes), torna-a acontecimento, discreto (ou não), íntimo, per-

dos sentidos, uma pura presença. Este arrebatamento/precipitação carrega consigo algo de trans-

sonalizado e intransmissível. Apenas incumbe ao espectador desejá-lo.

cendental que forma, por sua vez, uma zona de contacto onde a passagem entre o olho e a mão

Em L’image survivante: histoire de l’art et temps des fântomes selon Aby Warburg, Georges

se dá, onde o toque acontece.

Didi-Huberman versa sobre a image symptôme (“imagem sintoma”), alumiado por uma relação

A lógica da sensação resiste à representação. Se a representação obriga a uma relação de

particular entre Warburg e Freud. A vasta investigação dessa região figural pelo cristianismo

mimesis entre o espaço da tela (da folha de papel) e o espaço do real (onde o primeiro procura

motiva a criação de um novo tipo de objeto figurativo, cuja eficiência torna apropriada a expressão

reeditar as formas do segundo) Deleuze, por sua vez, pressente em Bacon, a urgência em

“poderes da figura” – título do último texto do conjunto reunido na primeira parte de L’ image

expor (mais do que repetir formas), sem a mediação e distância implícitas na representação, um

ouverte sobre os temas do visível, do visual e do figurável. Puissances de la figure: exégèse et

conjunto de forças que admite/possibilita o efeito choque de que falamos e que identificamos

visualité dans l’art chrétien trata assim (fundado pelos paradigmas freudianos da figurabilidade,

nos desenhos de João Jacinto: imagens que queimam caminho em direção ao seu espectador.

dos fantasmas e sintomas), de uma relação exegética com o visual. A exegese invoca, etimolo-

Um certo excedente do visível (que conduz a uma espécie de amnésia) fixa-se na tela,

gicamente, o movimento de ir “para lá”: somos encaminhados “para lá” dos limites do sentido

ou na folha de papel, mesmo antes do pintor começar a agir, cimentado em clichés ou imagens

(mais evidente). Esta dialética do desvio (da verdade e das suas refrações) é o espaço hibridizado,

já feitas que, na produção das formas do visível, atravancam a passagem das forças diretoras da

ambíguo, paradoxal, no qual será instituída uma dimensão figural. Esta dimensão comporta dez

sensação. Sob a aparência de cada cliché (ou imagem feita), como que fantasmaticamente justa-

procedimentos: translatio, memoria, praefiguratio, veritas, virtus, desfiguratio, desiderium, praesentatio,

posta, insiste uma sensação que batalha por emergir, uma força invisível em estado de tensão.
Diante de um desenho de João Jacinto a figura não é um espectro/visão que assombre

collocatio, nominatio.
Com a determinação destes dez procedimentos, a primeira parte de L’ image ouverte

uma qualquer esfera imaginária, mas a verificação de uma “pura presença” (sensação, vida).

fecha-se, ao direcionar-se para Chair, symptôme, ouverture. Este último texto apresenta-se como

Na imagem-sensação, a existir parecença entre o representante e o representado, será

epítome da passagem, como uma dobra no processo metamórfico que atravessa todos os artigos,

sempre uma parecença imprevista, com origem, não no ardil mimético, mas na força, na auto-

irrompendo no erotismo de Bataille, entre o êxtase divino e o horror extremo, na imagem-aberta,

nomização da imagem em si.

portanto. O sentido da visão vai-se tornando, gradualmente, háptico: o olhar transmuta-se em
tacto, estimulando o desejo.
O olhar devora, conclui-se.
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LAVA – IMAGES THAT BURN A PATH

you start by looking for a passageway through which those bodies may pass,

BRIEF NOTES ABOUT THE DRAWINGS BY JOÃO JACINTO

across which you may go to their encounter. There are, you know it, several
ways to start. You roam the house turning off the domestic lights; you only
leave on some presence lights, vague lights. You then go forward, groping the
night of the spirit, the shadows of its plaids. Or, otherwise, you do not even
move, you just wait, actively still.1
manuel gusmão
A tree, a body, and a room. We look for a passageway, as Manuel Gusmão tells us, through
which our own bodies may pass, across which we may go to their encounter. In such quest,
we may opt not by movement but, precisely, by stillness, by immobility, waiting for this tree,
this body, this room to draw closer to us, us viewers, and to reveal themselves to us, in the
shadows. Gusmão continues: “The polyhedron of the gaze arranges a kaleidoscope that,
although immobilised, would gather the fragments of very different worlds – of worlds at
incomparable distances and speeds. From such different speeds comes the difference of shapes.
To the point that you ask yourself if these worlds shape a world or how are the borders drawn?
They are not drawn. It is the arrangement and the differences between the drawings that suggest
such idea of borders which appear intense and insurmountable; as if, at each drawing, you
would close your eyes and reopen them to the next one and, at the same time, such movement,
at spaces, would impose seeing not the drawing but the multiple of them.”2 Proximity seems
to stem from here: from the gaze, between the openness and the closure and from what results
from the different beatings. From who looks at and who is looked at. This seems to be the passageway: the one that is shaped in the path that goes from one thing to another – between contraction and looseness, the visible and the invisible, the vision and the touch, the sacred and the
profane3, the image and the flesh (via sensation).
“The word seeing is yet a refusal of looking”4. In his elaborations on Bataille’s work,
Georges Didi-Huberman stresses this sentence which, in conjunction with the other texts,
reveals itself as a possible idea-synthesis: to see beyond the visible, to read beyond the readable.
Gathered under the aegis of the Visible, visuel, figurable: La couler de’ecume, ou le paradoxe
d’Apelle, La couler de chair, ou le paradoxe de Tertulien, Un sang d’images and Puissances de la figure:
exégèse et visualité dans l’art chrétien, the first four texts peer into the visible and the visual, the
imitation and the incarnation, their paradoxes, myths and images (the classical and Christian
antiquity). Now, the Christian miracle brings the image to presence (“the image presenteates”,
as Jacques Aumont had already said5), exalting a body invested with glory that reanimates that
who observes it, through an impression on the flesh, a mark, a stigma. And the stigma turns
the subject into trace, a vestige of the divine: a living wound of his own. This stigma establishes
an imitation other than that of the mirror of pagan visibility: the imitation of the wounds
of Christ is an act of incarnation, not of mimesis.
Stigma is an image, however generated in the flesh. Contrarily to an imitation proceeding
from the reflective process (a mirrors game), it transposes the image for the image, in the image,
let us say. The stigma’s iconographic recurrence, particularly in the XIV and XV centuries,
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demarcates a new relationship between imitation and incarnation (resulting from the cut-to-copy



Images open and close just as our bodies do, just as our eyelids, they open and close

between luminosity and bleeding), in its nature hybridised, metamorphic: the incarnated painting6
(for it is turned into flesh) – its surface becomes skin, torn apart in a scarlet tear, the figure

searching for a gaze, pulsing according to emotions, opening and closing between the contraction

defined by the luminous edge, bleeding in colour. Now, wounds correspond to a persona, to the

and the looseness of systole and diastole. Do images implicate us as spectators, in order to gen-

divine subject himself. Figural blood (non-figurative) also proceeds as a symptom, as irruption

erate something that we could name of expérience intérieure, our “little happening”? Now, that

and incarnation, not as an imitation, rather as an event, as a kind of an unique, singular happening:

who looks at and that which is looked at merge, equivocating dreams, ghosts and symptoms.
The essays concentrated in L’image ouverte were elaborated under this volte-face, con-

the “enigma of figural substance7”. To adopt stains as the impressions of Christ’s blood in the
Holy Shroud, as an example, is no more than the will beyond reason to note a ghost (proper of

testing an idealistic, abstract or iconographic historiographical tradition. The theory of Georges

any scéance). The blood of Christ does not flow from his body, rather surprisingly from his image.

Didi-Huberman speculates the colouring of the shape’s/figure’s inside-out, the inside-out of

It concerns a blood of image, no less efficient so: figural blood, symptomatic, thus becoming visible

the visible, standing between skin and bowels, between surface and depth. Incarnated theory,
because it becomes body, for the brutality of its thematic: blood, secretions, stigmas, pain, desire,

by a non-visible intervention.

erotism, abjection, obscenity, ecstasy; incarnated for understating the outline of an animated,
“Therefore, the figural does not assign preference to an image’s motifs

tactile image, that exposes its bodies to the bodies of its spectators10. Image and openness, flesh

nor to its possible secondary meanings, either metaphorical or others.

and spectrum are inseparable, just as matter is inseparable from the intervals that integrate it.
Drawing near to the concept of Barthesian punctum again, the image-sensation bursts

It constitutes a true “happening of the image”, whose function is not
to represent or to mean something: it is worth for itself. (…) the figural

unexpectedly just as well, temporarily and covertly imprinting a wound (stigma) in the spectator’s

is an elastic – or dynamic – idea.”8

body. The summoning of the haptic space (setting) becomes indispensable in the creation/
production of an image-sensation, providing it with the intended shock effect: such violent

Now, in the drawings by João Jacinto this blood is dark pigment. This blood is lava: a sort of

approximation, hand-to-hand, that shortens the intrinsic distance to representation and which,

eruption/ejaculation of the image itself.

concludingly, triggers a tactile function of the vision, a rapture/precipitation of the senses,

Aumont (via Roland Barthes) further states that the figural is not a closed data of the

a pure presence. Such rapture/precipitation carries something transcendental that, in turn, forms

(and in the) image: it belongs, in a particular way, to each viewer. That is, it opens the image

a contact area where the passage between the eye and the hand occurs, where the touch happens.
The logic of sensation resists representation. If representation forces a relationship

to each of its viewers (or lovers), makes it a happening, discreet (or not), intimate, personalised

of mimesis between the space of the canvas (of the sheet of paper) and the space of the real

and non-transferable. It is the viewer’s sole delegation to desire it so.

(where the former seeks to reedit the shapes of the latter), in turn, Deleuze foresees the urgency

In L’image survivante: histoire de l’art et temps des fântomes selon Aby Warburg9, Georges
Didi-Huberman addresses the image symptôme (image symptom), illuminated by a particular

in exposing (more than repeating shapes) in Bacon11, without the mediation and distances

relationship between Warburg and Freud. The vast investigation of such region of the figural

implicit in representation, a set of forces that admits/enables the shock effect12 we are discussing

by Christianity entices the creation of a new type of figurative object, whose efficiency affords

and that we identify in the drawings by João Jacinto: images that burn a path towards the spectator.
A certain surplus of the visible (leading to a sort of amnesia) is fixed in the canvas, or in

appropriateness to the expression “powers of the figure” – the title of the last text of the ensemble
reunited in the first part of L’ image ouverte under the topics of the visible, the visual and the figural.

the sheet of paper, even before the painter takes action, cemented in clichés or in images already

Puissances de la figure: exégèse et visualité dans l’art chrétien thus addresses (supported by the

made that, in the production of the forms of the visible, clutter up the passage of the directing

Freudian paradigms of figurability, of ghosts and symptoms) an exegetical relationship with the

forces of sensation. Under the appearance of each cliché (or image made), as if phantasmatically

visual. Etymologically, exegesis invokes the movement of going “towards there”: we are directed

overlaid, there insists a sensation struggling to emerge, an invisible force in a state of tension.
Before a drawing by João Jacinto the figure is not a spectrum/vision that haunts any

“beyond” the limits of meaning (more evident). Such dialectics of deviation (of the truth and its
refractions) is the hybridised space, ambiguous, paradoxical, in which a figural dimensional will

imaginary sphere, rather the verification of a “pure presence” (sensation, life).
In the image-sensation, if there exists a resemblance between the representative and the

be instituted. This dimension comprises ten procedures: translatio, memoria, praefiguratio, veritas,

represented, it will always be an unforeseen resemblance, originated not by the mimetic artifice

virtus, desfiguratio, desiderium, praesentatio, collocatio, nominatio.

but by the force, by the autonomisation of the image in itself.

Following the determination of these ten procedures, the first part of L’ image ouverte
closes, as it directs itself towards Chair, symptôme, ouverture. This last text appears as the epitome
of the passage, as a fold in the metamorphic process traversing every text, bursting in Bataille’s
erotism, between the divine ecstasy and the extreme horror, in the open-image, therefore.
The sense of vision gradually becomes haptic: the gaze is transmuted into tact, stimulating desire.
The gaze devours, it concludes itself.



Translator’s note: due to inaccessibility to the English version of the works in question, all quotes from the referenced
authors were freely translated from the Portuguese original version of this text.
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“A moderação é uma coisa fatal (...).

DESENHO NOCTURNO, SILENCIOSO E POBRE

Nada tem mais sucesso do que o excesso.”
A woman of no importance, oscar wilde
Em João Jacinto, a obstinação pelo excesso não é o excessu enquanto presença, a redundância do
que sobra, mas o excedere enquanto ausência, a incompletude do que falta.
Há uma libido Jungiana de que advém o seu desenho. Emana da sedução por temas
e motivos destacados do acaso ou do hábito, sacralizados pela compulsão da visualidade e da
escopia. Desenhar é um ritual de transe ou delírio dedicado ao êxtase da imortalização do que
não é dado ao olhar. Converte o atelier em antro ou templo e os referentes – uma imagem, uma
pessoa, um livro – em objectos de culto.
Desenhar é outrar. A adoração ritualística é abandono do eu no outro no eu. É confissão,
inescapabilidade à sombra que excede o eu. Rasgo no eu real que desvenda o eu quimérico.
O desenho é lugar rasgado do eu-outro, utopia de desejos e temores. Ruína e alvor, violência
e volúpia. Torna-se espaço estranho ao olhar, inversão da re-presentação, negação da mimetização.
É, segundo Foucault, uma heterotopia, espelho que presentifica a ausência que a imagem
não devolve.
Desenhar é duvidar. É penetrar a ausência. A dúvida é o excesso fundamental no desenho
de João Jacinto. “E só agora penso: / porque é que nunca olho quando passo defronte de mim
mesmo? / para não ver quão pouca luz tenho dentro? (...)”, Herberto Helder. O excesso da
dúvida acontece no recolhimento, na escuridão que não reflecte. O desenho de João Jacinto
é nocturno. É o tempo da morte que clareia o nascer excedente. Só a noite transgride o olhar
e rasga o dia que cega o eu, onde é possível ver a luz do eu-outro.
A ausência não é inacabamento, o non finito que perdura desde da Vinci ou Michelangelo.
A literalidade dos intervalos do traço ou da mancha, a que guia a imaginação a completar
o vazio formal. Pelo contrário, o formalismo é abundante sem exagero, é total e equilibrado.
Acontece no momento em que a obra o decide diante de João Jacinto. O instante incerto que
resolve uma insatisfação íntima de ordem estética, em que a harmonia revela-se ao olhar.
Quando nada sobra ou falta, e o desenho declara-se terminado. E, na completude, incompleto.
A incompletude é o impensado. Croce diz “arte é visão ou intuição”. Distingue o acontecimento da arte no campo da idealidade, no sentido intuído. Situa-o além da sensorialidade
e conhecimento, de prazer ou dor, de juízo moral da acção voluntária e consciente. Em João
Jacinto, a recusa da fisicalidade da arte é castigo que acumula sobre a matéria, é o chicote que
estala no corpo do desenho. É riscar, raspar, arrastar, impregnar, pisar. Esta recusa é herdeira de
Orfeu, salva o que ama ao renunciá-lo. E escapa-se desta herança. O desenho de João Jacinto
acontece fundamentalmente no observador, aquele cujo olhar contemplativo o fixa no interior
do desenho, e, duvidando, sem o destruir, ao desvelar.
A noite no desenho de João Jacinto é a inquietude de uma noite interior que avança
sobre o espectador. É euforia e fobia. É desejo e perigo. O espectador é o homem transfigurado
em noite que Hegel descreve em Fenomenologia do Espírito como um nada esvaziado, um vazio
contendo uma imensidão de aparências, ilusões e representações fantasmagóricas enquanto
Ricardo Escarduça

simples presenças sensoriais. Esta noite interior é o além-da-consciência, da qual procede



o movimento do eu-puro, o eu-outro no qual está o excesso da ausência. No desenho nocturno

namento do eu, cuja plenitude floresce na possibilidade do eu-outro. Desabrocha as liberdades

de João Jacinto, o eu está dentro do desenho, onde circula diante da excedência fantasmagórica

dos universos interiores na excedência dos anátemas do mundo exterior.

do eu-outro, ausência fatal por desvendar. No seu modo próprio de operar a transgressão escó-

O desenho de um corpo de mulher que João Jacinto apresenta suscita a interrogação.

pica, que esvazia e excede, o desenho é tragédia auto-reflexiva, dissolve a estrutura binária da

Voluntária ou vítima? Prazer ou violação? A interrogação é susceptível de ser ampliada. Erotismo,

representação, converte o eu em sujeito e objecto concomitantes.

pornografia, ou nenhum? Sem dúvida sugerida, talvez latente, porém esquiva, a explicitude
é ausente. Se este desenho encena algo, qual o enredo de que é fragmento, quem é a personagem,

“A transgressão não é a negação do interdito,

em que espaço actua? A dúvida está transposta na composição. Em João Jacinto, o desenho

mas ultrapassa-o e completa-o.”

é concubino e homeostático, oscila entre a figuração e abstracção, dispersa-se entre a força

L’érotisme, georges bataille

exuberante da figura e os acontecimentos turbulentos no espaço, e é capturado por ambos sem
relações de domínio e hierarquia. Na relação de escalas e na intensidade matérica, quem penetra

Esta exposição provém da eleição de um dos temas recorrentes no desenho de João Jacinto:

e quem engole?

a pornografia, o erotismo, os prazeres da carne. Ocupa o local mais eminente do espaço, consumando a excedência da sacralidade da outrora capela. A antinomia entre carne e alma percorre

“Passar a limpo a Matéria

a doutrina cristã. O excesso é a interrogação e a transgressão do dualismo histórico, realizadas

Repor no seu lugar as cousas que os homens desarrumaram

pelo erotismo e a sexualidade. Semelhante excesso encontra-se na revelação escatológica do

Por não perceberem para que serviam

Cântico dos Cânticos, na exaltação bíblica do ardor sexual enquanto instinto humano elementar.

Endireitar, como uma boa dona de casa da Realidade,

O título adoptado para esta exposição reflecte a excedência. A história da água maldita

As cortinas nas janelas da Sensação

é violada pela história das poções mágicas. A diabolização medieval da água, estigmatizada

E os capachos às portas da Percepção

causadora de males físicos e morais, é ilustrada pela expressão “Nenhum banho em mil anos”

Varrer os quartos da observação

de Michelet no ensaio La sorcière. O simbolismo pagão do feminino, da fertilidade e da ori-

E limpar o pó das ideas simples

gem da vida é abafado pela purificação da alma, o costume quotidiano da água sobre o corpo

Eis a minha vida, verso a verso”.

é limitado à pele visível, interditando a herança clássica do banho comunal enquanto geografia

Poemas Inconjuntos, alberto caeiro

de libertinagem.
A história da libertinagem ocorre na história do livre-pensamento que excede a ideologia

Desenho a desenho, o corpo, a árvore, a sala. Temas históricos, que estes desenhos limpam,

medieval. A Renascença e o Iluminismo não erguem os olhos ao céu, antes pensam o eu, em

no avesso da tradição mimética e da representação. Heidegger refere que “Nunca na obra nada

quem procuram o eu-outro. O libertino é Pacheco a passear-se pela Braga dos cardeais, com

advém da matéria”. No desenho de João Jacinto, em que tanto é paradoxalmente matéria,

uma verve subversiva que golpeia o gargalo dos puritanismos ou, segundo Pocinho, “aquilo que

regressa-se ao silêncio, na medida em que o sentido do pensamento e das ideias é invertido,

não se quer que os outros façam, quando não somos nós a fazê-lo”. A história da libertinagem

da sedimentação estável para o advento instável e transitório. Neste sentido, o desenho de João

é marcada pelo carácter filosófico da tradição lírica do erotismo em Sade, Bocage e outros pro-

Jacinto é um permanente indício de um futuro.

vocadores dos costumes e valores subordinados. Desnudam-se vergonhas e indecências sigilo-

O excesso do indício é a evidência da pobreza, o homem que é este nada vazio. O desenho

sas, libertam-se expressões e concepções reprimidas. O erotismo e a pornografia da libertinagem

de João Jacinto nada garante. E, como a noite silenciosa, tudo permite, “Porque a pobreza

são envolvidos por controvérsia estética. A agradável agitação de prazeres sensuais e a estimu-

é uma grande luz que vem de dentro”, Rilke.

lação do desejo do corpo não cabem no desinteresse cognitivo de Kant ou na contemplação
abstinente de Schopenhauer; inversamente, a fenomenologia da sexualidade é análoga ao êxtase
corporal e espiritual do belo de Nietzsche. Nas artes plásticas, a milenar representação estética
do corpo nú, e as suas matizes de sensualidade, desde as manifestações mitológicas e religiosas
à secularização modernista que o inscreve no quotidiano, encontra o seu excesso no género da
arte erótica, com raízes antigas no papiro erótico de Turim, nos murais e relíquias em Pompeia
e Herculano, nas gravuras japonesas da arte Shunga, nas imagens renascentintas e desaparecidas
I Modi, e que prolifera intensamente no ocidente depois do século XVIII.
O excesso da libertinagem é iluminista. É auto-reflexivo, excede a explicitude estilística
do erotismo e da pornografia. Como refere Bataille, a transgressão libertina fecunda o questio-





“Moderation is a fatal thing (…).

NOCTURNAL, SILENT AND POOR DRAWING

Nothing succeeds like excess.”
A woman of no importance, oscar wilde
In João Jacinto, the obstinacy for excess is not the excessu as a presence, the redundancy of what
is left over, but the excedere as an absence, the incompleteness of what is missing.
There is a Jungian libido from which his drawing stems. It emanates from the seduction
by themes and motives detached from chance or habit, sacralised by the compulsion of visuality
and scopy. To draw is a ritual of trance or delirium dedicated to the ecstasy of immortalisation
of what is not given to the gaze. It converts the studio into a den or temple and the referents –
an image, a person, a book – into objects of worship.
To draw is a process of othering. The ritualistic worship is the abandonment of the I in
the other in the I. It is a confession, the inescapability to the shadow that exceeds the I. The tear
in the I real that unravels the I chimeric. The drawing is the teared place of the I-other, a utopia
of desires and fears. Ruin and dawn, violence and voluptuousness. It becomes a space alien to
the gaze, an inversion of re-presentation, the negation of mimesis. It is, following Foucault,
a heterotopia, a mirror in which the absence that the image does not render is present.
To draw is to doubt. It is to penetrate the absence. The doubt is the fundamental excess
in the drawing by João Jacinto. “And only now I think: / why do I never look when I pass before
myself? / So that I do not see how little light I have inside? (…)”, Herberto Helder. The excess
of the doubt happens in the recollection, in the darkness that does not reflect. The drawing by
João Jacinto is nocturnal. It is the time of death that lightens the exceeding birth. Only the night
transgresses the gaze and tears the day that blinds the I, where it is possible to see the light of
the I-other.
The absence is not incompleteness, the non finito that endures since da Vinci or
Michelangelo. The literalism of the intervals in line or smear, that which guides imagination
to complete the formal void. Contrarily, the formalism is abundant with no exaggeration, it is
total and balanced. It happens in the moment when the work so decides before João Jacinto.
The uncertain instant that resolves an intimate dissatisfaction of aesthetic nature, when harmony
reveals itself to the gaze. When nothing is left over or missing, and the drawing declares to be
finished. And, in completeness, incomplete.
The incompleteness is the unthought. Croce says “art is vision or intuition”. He distinguishes the occurrence of art in the field of ideality, in the intuited sense. He places it beyond
sensoriality and knowledge, pleasure or pain, moral judgement of voluntary and conscious
action. In João Jacinto, the refusal of art’s physicality is the punishment he accumulates on
matter, it is the whip that cracks in the drawing’s body. It is to scratch, to scrape, to drag, to
soak, to step. Such refusal is heir to Orpheus, he saves what he loves by renouncing to it. And it
escapes such inheritance. The drawing by João Jacinto ultimately happens in the observer, that
who is fixated in the interior of the drawing by his contemplative gaze, and, whilst doubting,
not destroying it, by unveiling.
The night in the drawing by João Jacinto is the restlessness of an inner night that advances
Ricardo Escarduça

over the spectator. It is euphoria and phobia. It is desire and danger. The spectator is the man



transfigured in night that Hegel describes in Phenomenology of Spirit as an emptied nothingness,

murals and relics from Pompey and Herculaneum, in the Japanese engravings of Shunga art,

a void containing an immensity of phantasmagorical appearances, illusions and representations

in the lost Renaissance images I Modi, and which intensely proliferates in the West after the

as simple sensorial presences. This inner night is the beyond of consciousness, from which proceeds

XVIII century.

the movement of the pure I, the I-other in whom lies the excess of absence. In the nocturnal

The excess of libertinism is enlightened. It is self-reflective, it exceeds the stylistic explic-

drawing by João Jacinto, the I is inside the drawing, where the I circulates before the spectral

itness of eroticism and pornography. As Bataille refers, the libertine transgression fertilizes the

exceedance of the I-other, a fatal absence to unveil. In its own mode of operating the scopic

questioning of the I, whose plenitude flourishes in the possibility of the I-other. It blossoms the

transgression, which empties and exceeds, the drawing is a self-reflective tragedy, it dissolves

liberties of inner universes in the exceedance of the anathemas from the external world.

the binary structure of representation, it converts the I concomitantly in subject and object.

The body of a woman that João Jacinto presents raises questions. A volunteer or a victim?
Pleasure or abuse? The questioning may be expanded. Erotism, pornography, or neither of

“The transgression does not deny the taboo

them? Undoubtedly suggested, perhaps latent, but elusive, explicitness is absent. If this drawing

but transcends it and completes it”

stages some scene, of which plot is it a fragment, who is the character, in which space is she per-

Erotism, georges bataille

forming? Such doubt is transposed into the composition. In João Jacinto, the drawing is concubine and homeostatic, it oscillates between figuration and abstraction, it disperses between the

This exhibition arises from the election of one of the recurring themes in João Jacinto’s drawing:

exuberant force of the figure and the turbulent occurrences in the space, and it is captured by

pornography, erotism, the pleasures of the flesh. It occupies the most eminent place in the

both with no relations of domain of hierarchy. Out of the relations of scale and in the material

space, consummating the exceedance of the sacredness of the former chapel. The antinomy

intensity, who penetrates and who engulfs?

between flesh and soul traverses the Christian doctrine. The excess is the questioning and
transgression of the historical dualism, undertaken by erotism and sexuality. A similar excess is

“To clean and tidy up Matter

found in the eschatological revelation of the Song of the Songs, in the biblical exaltation of sexual

To put back all the things people cluttered up

ardour as an elementary human instinct.

Because they didn’t understand what they were for

The title adopted to this exhibition reflects exceedance. The history of the cursed water

To straighten, like a diligent housekeeper of Reality,

is violated by the history of magical potions. The medieval demonisation of water, stigmatised

The curtains on the windows of Feeling

cause of physical and moral illnesses, is illustrated by the expression “no bath for a thousand

And the mats before the doors of Perception

years” by Jules Michelet in his essay La sorcière. The pagan symbolism of the feminine, of fer-

To sweep the rooms of observation

tility and of the origin of life is smothered by the purification of the soul, the quotidian habit of

And to dust off simple ideas…

water on the body is limited to the visible skin, prohibiting the classic inheritance of the commu-

That’s my life, verse by verse.”

nal bath as a geography of libertinism.

Uncollected Poems, alberto caeiro

The history of libertinism occurs in the history of free-thinking that exceeds medieval
ideology. Renaissance and Enlightenment do not raise their eyes to the heavens, rather think

Drawing after drawing, the body, the tree, the room. Historical themes, that these drawings

the I, in whom they seek the I-other. The libertine is Pacheco strolling through Braga the city

clean, in the reverse of the tradition of mimesis and representation. Heidegger refers “Nothing

of the cardinals, with a subversive verve that strikes the bottleneck of puritanism or, according

ever comes from the matter in the work of art”. In the drawing by João Jacinto, in which so

to Pocinho, of “what you do not want the others to do, when you do not do it”. The history of

much is paradoxically matter, one returns to silence, to the extent that the direction of thought

libertinism is marked by the philosophical character of the lyrical tradition of Sade, Bocage and

and ideas is inverted, from the stable sedimentation to the unstable and transitory advent.

other provocateurs of the subordinate customs and values. Secret embarrassments and inde-

In this sense, the drawing by João Jacinto is a permanent hint for a future.

cencies are denuded, repressed expressions and conceptions are released. Libertinism’s erotism

The excess of the hint is the evidence of poverty, the man who is this empty nothingness.

and pornography are involved in aesthetic controversy. The pleasant agitation of sensual pleas-

The drawing by João Jacinto guarantees nothing. And, like the silent night, it allows everything,

ures and the stimulation of the body’s desire have no place in Kant’s cognitive disinterest or in

“Because poverty is a great light that comes from within”, Rilke.

Schopenhauer’s abstinent contemplation; inversely, the phenomenology of sexuality is analogous to the bodily and spiritual ecstasy of Nietzsche’s beautiful. In the visual arts, the millenary
aesthetic representation of the naked body, and its shades of sensuality, from the mythological
and religious manifestations to the modernist secularisation that inscribes it in everyday life,
finds its excess in the genre of erotic art, with ancient roots in the Turin Erotic Papyrus, in the





Sem título
Untitled
(2021)
Carvão, acrílico, óleo,
aguada sobre papel
Charcoal, acrylic, oil,
watercolour on paper
1,50 × 1,40 m



pp. 26–27:
Sem título
Untitled
(2021)
Carvão, acrílico, óleo,
aguada sobre papel
Charcoal, acrylic, oil,
watercolour on paper
1,50 × 1,40 m

Sem título
Untitled
(2015)
Carvão, aguada,
tinta spray sobre papel
Charcoal, watercolour,
spray paint on paper
2,50 × 1,65 m
(com moldura)
(with frame)

Sem título
Untitled
(2021)
Carvão, acrílico, óleo,
aguada sobre papel
Charcoal, acrylic, oil,
watercolour on paper
0,80 × 0,55 m
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