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1.  
Manuel Vieira
O Relógio, 2021
Tinta da china sobre papel kraft
[Indian ink on kraft paper]
77 x 110 cm

Fernando Brito
Sem título (Busto de Napoleão), 2021
Malga, aço maquinado, varão roscado, papel kraft e 
pelicula aderente
[Bowl, steel, rod, krakf paper, cling film]
54 x25 x 25 cm

2.
Manuel Vieira
Sem título, 2014
Tinta da china sobre tela 
[Indian ink on canvas]
215 x 250 cm

3. 
Manuel Vieira
Love Boat, 2020
Óleo sobre tela
[Oil on canvas]
200 x 300 cm
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4. 
Fernando Brito
Sem título, 2021
Contraplacado bétula, rodas giratórias, relava sintética, 
bola de futebol
[Plywood, spinning wheels, synthetic grass, soccer ball]
122,5 x 122,5 x 75 cm

5. 
Fernando Brito
Ideias Gerais, 2021
Vidro acrílico, contraplacado, contraplacado pintado, varão 
roscado inoxidável, tubo de aço inoxidável maquinado
[Acrylic glass, plywood, painted plywood, rod, steel tube]
162 x 82 x 82 cm

6. 
Manuel Vieira
Sem título, 2021
Tinta da china sobre papel kraft
[Indian ink on kraft paper]
77 x 110 cm

Manuel Vieira
A Ilha de Circe, 2021
Tinta da china sobre papel kraft
[Indian ink on kraft paper]
77 x 110 cm

Manuel Vieira
Sem título, 2021
Tinta da china sobre papel kraft
[Indian ink on kraft paper]
77 x 110 cm

Manuel Vieira
Sem título, 2021
Tinta da china sobre papel kraft
[Indian ink on kraft paper]
77 x 110 cm

7. 
Fernando Brito
Sem título , 2021
Tinta da china sobre papel
[Indian ink on paper]
70 x 50 cm (x4)

8. 
Fernando Brito
Sem título (Dum Sonnho), 2021
Cadeira, contraplacado bétula torneado
[Chair, plywood]
58 x 50 x 70 cm

9. 
Fernando Brito
Sem título, 2021
Contraplacado pintado, borracha, vidro acrílico
[Painted plywood, rubber, acrylic glass]
125 x 82 x 82 cm

10. 
Manuel Vieira
O Martírio de São Sebastião, 2004
Óleo sobre tela
[Oil on canvas]
215 x 320 cm

11. 
Manuel Vieira
Paysagem Portugueza, 2014
Tinta da china sobre tela
[Indian ink on canvas]
215 x 250 cm

12. 
Jorge Queiroz
1838 Que de Mots Pour si Peu des Choses, 2018
Técnica mista [Mixed media]
Dimensões Variáveis [Variable Dimensions



As formas do mundo

“Par ce que c'estoyt luy; par ce que c'estoyt moy." O título da exposição de 
Fernando Brito e Manuel João Vieira adultera a célebre frase de Montaigne para 
revelar uma outra dimensão nela presente, que, à falta de melhor palavra, se pode 
definir como rabelaisiana, ou seja, livre de linguagem, podendo também, caso 
prefiram, exprimir o carácter licencioso de algumas obras mostradas, quando 
comparadas com os pastiches minimalistas presentes noutros trabalhos. A mostra 
foi assim planeada a partir de uma política da amizade, neste caso entre dois 
artistas, que já foram um em diversas ocasiões – veja-se o exemplo de Orgasmo 
Carlos. 
Temos então pintura, desenho e escultura que, por vezes, procuram dialogar entre 
si, enquanto noutras situações, afirmam ostensivamente monólogos interiores, uma 
atitude mais condizente com algumas tradições artísticas com origem nas 
primeiras décadas do século XX, como o surrealismo, dádá ou o construtivismo 
russo. Há, portanto, matéria que cobre um arco temporal que vem do século XVI 
até aos nossos dias, seja ela literária, pictórica ou mesmo proveniente de outras 
expressões culturais, como o design industrial ou a arquitectura modernista. 
A frase original “Par ce que c'estoit luy; par ce que c'estoit moy" (“Porque era ele, 
porque era eu") foi manuscrita numa marginália da edição pessoal de Montaigne 
dos seus “Ensaios” – ela não aparece nas duas primeiras edições do livro, a de 
1580 e a de 1588. A fórmula final só aconteceu após um período de reflexão, como 
se percebe pela diferença das tintas usadas na primeira e na segunda metade da 
sentença, a qual só viria a lume três anos após a morte do escritor, em 1595, num 
volume organizado pela sua “fille d'alliance", Marie de Gournay.
A história da amizade entre Montaigne e La Boétie é, contudo, breve, interrompida 
pela morte deste último, em 1563.  A anteceder o encontro que se deu entre 1557 
e 1559, muito provavelmente no parlamento de Bordéus, onde ambos exerciam o 
cargo de magistrados, o autor dos “Ensaios" já havia lido o panfleto “Discurso 
sobre a servidão voluntária”, publicado clandestinamente pelo seu par, em latim e 
em sucessivos fragmentos, no ano de 1554 – a versão francesa surge em 1576 –, e 
mais tarde rebaptizado com o título “O contra um”. Recorde-se que este texto é 
uma análise da questão da legitimidade de toda a autoridade e das relações de 
submissão provocadas a partir dessa posição nos restantes elementos da 
sociedade: “Decidi-vos a não servir mais, e sereis livres", lê-se ali.
No contexto desta exposição, não deixa de ser relevante lembrar que, no seu 
ensaio sobre a amizade, Montaigne parte da vontade de imitar o resultado da 
montagem dos quadros numa parede realizada por um pintor: no centro, este 
dispõe uma obra elaborada com todo o seu talento, enquanto o vazio em redor 
desta é preenchido por “grotescos", ou seja, “pinturas fantásticas” que têm apenas 
graça “na variedade e estanheza". O ensaísta quinhentista toma assim para si o 
melhor exemplo, escolhendo precisamente o “Discurso sobre a servidão 
voluntária”, de La Boétie, que assim desempenharia o papel da melhor pintura, 
sendo a derradeira pincelada a célebre passagem sobre essa relação “tão inteira 
e perfeita que você dificilmente lerá sobre outra semelhante (...) São tantas as 
coincidências necessárias para construir uma amizade assim que se pode 
considerar muito se o destino consegue fazê-lo uma vez em espaço de três 
séculos”.
A exposição na Kubik procura desencadear uma reflexão não só acerca da 
amizade, mas também das diferenças que existem na prática artística de autores 
que colaboraram e colaboram em projectos colectivos, como o Movimento 
Homeoestético, os Ases da Paleta ou o grupo Ena Pá 2000, para o qual Fernando 
Brito e Manuel Vieira escrevem a maioria das letras, algumas reunidas no livro 
“Portugal Alcatifado. Canções Anormais" (&etc, 2012). A essas duas intenções 
acresce uma terceira, proposta através de uma montagem onde as pinturas de 
grande dimensão de Vieira são confrontadas com as esculturas de Brito. 
Procura-se assim uma colisão quer visual, quer conceptual, deixando livre curso à 
imaginação, seguindo o exemplo de Montaigne.
“Malebranche reconhecia que o livro de Montaigne era um constante sucesso — 
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Fernando Brito (Pampilhosa da Serra, 1957)

Licenciado em Artes Plásticas - Pintura pela Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa (1983). Membro 

convidado do grupo Homeostética (Portugal, Proença, Ivo, 

Vieira, Xana), membro fundador do grupo Ases da Paleta 

(Feliciano, Portugal, Vieira) e activo na década de 1990 

com Louro, Mendes, Palma, Tabarra e Vidal. Desde 2010, 

a crescente curiosidade pelo chamado pensamento 

pós-colonial e a descoberta dos conceitos de política e de 

sujeito político em Rancière têm determinado que as ideias 

de arte como jogo político, artista como político que age 

por imagens, obra como jogada política, se tenham 

constituído em motor do seu trabalho.

Manuel Vieira (Lisboa, 1962)

Artista Plástico, performer e músico. Nasce em Lisboa em 

1962, faz um curso de ilustração da Fundação Calouste 

Gulbenkian com a pintora Maria Keil e um curso de 

formação artistica da SNBA em 1982. Licenciou-se em 

Pintura pela FBAUL em 1988. Vive e trabalha em Lisboa.

É co-fundador do Movimento Homeostético, com Pedro 

Portugal, Pedro Proença, Fernando Brito, Xana e Ivo em 

1983, do grupo Ases da Paleta em 1989 , do projecto O 

Candidato Vieira, em 2001, do colectivo Orgasmo Carlos 

desde 2002 e do grupo Arthomem desde 2018.

Tem obras nas colecções Elídio Pinho, Museu de 

serralves, MATT, FLAD, Gulbenkian e EDP. É também 

responsável pela curadoria da casa-museu João Vieira, em 

Vidago.

Jorge Queiroz (Lisboa, 1966)

Frequentou o Ar.Co, o Royal College of Arts em Londres e 

ingressou em 1997 na School of Visual Arts em Nova 

Iorque, tendo aí residido nos seis anos seguintes. Em 

2004, estabeleceu-se em Berlim.

Presença nas Bienais de Veneza em 2003 e São Paulo em 

2004 (a convite dos comissários Francesco Bonami e 

Alfons Hug, respectivamente). Em 2006 participou na 4a 

Bienal de Arte Contemporânea de Berlim (Alemanha) e em 

2016 na Bienal de Rennes (França). Expôs em instituições 

como o Centre Georges Pompidou (Paris, França), o 

MUDAM (Musée d’Art Moderne-Duc Jean, Luxemburgo), o 

Museu de Arte Contemporânea de Serralves (Porto), Palais 

de Tokyo (Paris, França), Fundação Calouste Gulbenkian 

(Lisboa), o FRAC Île-de-France Le Plateau (Paris, França), 

o Museu Walhof (Bielefeld, Alemanha), a Fundação 

Carmona e Costa (Lisboa), o Museum Boijmans Van 

Beuningen (Roterdão, Países Baixos), o FRAC Haute-Nor- 

mandie (Sotteville-lès-Rouen, França), o Pavilhão Branco 

do Museu de Lisboa e a Galeria Zé dos Bois (Lisboa).

Queiroz tem uma vasta presença em coleções particulares 

e institucionais, tais como o MoMA, Centre Georges 

Pompidou, a Coleção MAAT/EDP, o SFMOMA (Museu de 

Arte Moderna de São Francisco), a Fundação de Serralves, 

a Fundação Calouste Gulbenki- an, o FNAC (Fonds 

National d’Art Cotemporain), a FLAD (Fundação 

Luso-Americana para o Desenvolvimento), a Coleção 

Caixa-Geral de Depósitos, o Deutsche Bank , a Fundação 

PLMJ, a Fundação Carmona e Costa, a Coleção de Arte 

Contemporânea do Estado Português, o Carré d’Art Musée 

d’Art Contemporain, (Nîmes, França), a CaixaFórum 

(Espanha), o Banco Privado Português, La Banque Postale 

(França), a Fundação Ilídio Pinho, o FRAC Haute-Nor-

mandie (França), a Fundación Helga de Alvear (Espanha), 

a Coleção Oberrauch-Zitt (Bolzano, Itália), a Coleção Per 

Amor a l’Art (Valencia, Espanha), a Coleção Daniel et 

Florence Guerlain (França), entre outras.

mas tinha de ser mesmo, observa, amargo. Montaigne conta histórias interessantes 
e apela para a imaginação do leitor, e as pessoas gostam disso. ‘Suas ideias são 
falsas mas belas; sua expressão, irregular ou audaciosa, mas agradável.’ Contudo, 
ler Montaigne pelo prazer da leitura é particularmente perigoso. Enquanto você 
flutua nesse banho de conforto sensual, Montaigne está induzindo sua razão ao 
sono e enchendo-o com seu veneno.”, escreve Sarah Bakewell em “Como Viver" 
(Editora Objetiva, 2013).
No caso de Brito, entre os seus venenos, podemos apontar uma linhagem que se 
inicia em Duchamp e no construtivismo russo, passa pelo minimalismo da década 
de 1960 e culmina numa espécie de contaminação biográfica desses instantes 
históricos, numa prática que implica, por um lado, rigor formal e conceptual e, por 
outro, um persistente desvio das normas, com especial ênfase nas instituídas 
pelas vanguardas do século XX. As peças apresentadas na exposição disso nos 
dão conta, desde o informalismo de “Busto de Napoleão d’après l’anecdote” – as 
informações acerca desta anedota contada no Estado Novo podem ser obtidas 
junto do artista –, um trabalho onde sobressai o contraste entre o luxo e o lixo, até 
aos cubos intitulados “Ideias gerais", no interior dos quais se observam esculturas 
que sugerem maquetas de arquitectura. 
Em Vieira, a toxicidade é traduzida num mundo composto por imagens maravilho-
sas, surreais, onde cores vibrantes nos fazem atravessar a história da pintura, o 
fado, as noites mal dormidas e respectivas ressacas e ainda outras ficções mais 
ou menos grotescas, mais ou menos obscenas, mais ou menos líricas, mas 
certamente nada abstractas. Procurou-se, nesta exposição, revelar essas particu-
laridades, às quais poderíamos chamar de “estilo manuelino", através da apresen-
tação de telas de grande dimensão, como “O martírio de São Sebastião” (2004) e 
“Love boat" (2020) – nestes casos, o contraste é dado pelo tema dos trabalhos, a 
morte e o amor –, juntando-se, em contraposição a estas, duas obras realizadas, 
em 2014, com o recurso a tinta-da-china, destacando-se aqui a forma como os 
espaços deixados em branco determinam ambas as composições nas quais se 
podem vislumbrar gestas marítimas – refira-se, a propósito, que uma das princi-
pais característica da pintura chinesa é o seu tratamento do espaço vazio como 
espaço sólido; o filósofo taoista    Lao Zi (século VI, ac, ?) afirmou, “Conhecer o 
branco, reter o preto, é a forma do mundo "(Lao Zi, Capítulo 28). 
Brito e Vieira encontram-se no desenho, essa coisa mental. Quer um, quer outro, 
são, à sua maneira, praticantes exímios dessa disciplina. Nesse território pode 
detectar-se a grande capacidade inventiva dos dois artistas, depois mudada, 
expandida, em pintura, escultura, texto. “O que impressiona ao ler Rabelais, La 
Boétie, Montaigne, é a juventude. Há uma paixão, uma curiosidade, uma criativi-
dade que nada consegue abafar, nem o odioso cheiro das ideias recebidas, nem 
as piras que o propagam instilando o medo de respirar.” (“Salut à Rabelais!”, de 
Raoul Vaneigem, Éditions Complexe, Bruxelas, 2003).
À dupla Brito e Vieira, junta-se, a convite de todos os envolvidos neste projecto, 
Jorge Queiroz, que propôs para o Kubikulo, uma nova versão de “1838 Que de 
mots pour si peu de choses!”, uma instalação que parte da epígrafe universal com 
que Flaubert antecede o conto “Dança da Morte". Neste caso, o artista propõe uma 
instalação, que funciona como uma espécie de condensação de várias aparições, 
por vezes amplificadas com a ajuda de um dispositivo óptico, outras incorporadas 
numa sugestão de livro aberto, no qual se encontra a frase do título – “Tantas 
palavras para tão poucas coisas!” –, havendo ainda essa tentativa de equilíbrio 
entre uma peça suspensa e uma acumulação de elementos colocados no chão, 
como se fosse essa uma possível metáfora para a arte: um enigma que nos torna 
ausentes de nós no instante da sua aparição, seja esta uma o resultado de uma 
epifania ou de um súbito despertar.
 Viagens por histórias de amigos, as de Brito, de Vieira, e de Queiroz, que 
potenciam uma reflexão iniciada em meados de quinhentos, quando, aos 32 anos, 
morre La Boétie, vítima da peste. São dele as últimas palavras: “A amizade é uma 
palavra sagrada, é uma coisa santa e só pode existir entre pessoas de bem, só se 
mantém quando há estima mútua; conserva-se não tanto pelos benefícios quanto 
por uma vida de bondade.” 


