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das erupções e das coisas  
refractárias
a exposição de pintura  
de fernando aranda

Num primeiro momento, após o visionamento deste 
conjunto de pinturas, temos a impressão de estar 
perante fortes evocações da natureza, por intermédio  
de manchas materialmente densas (abundantes em 
“terras” e “hematite”) que por um lado se mostram sob 
a pressão do húmus, e por outro, sob os efeitos das 
atmosferas picturais, ora trazendo para a “clareira do 
visível” formas do subsolo em erupção e deslocamento; 
ora espalhando torrões e rizomas pelos ares; ora, 
também, formas que se ejectam, tombam, suspendem, 
e reentram mais adiante no solo permeável. Ou então, 
formas que passam para uma “térmica” de ar ainda  
mais elevada do que aquela em que vogavam até há 
instantes, tudo com ímpeto e benefício para o conjunto 
dos elementos que nos interpelam a partir das telas  
em apreciação: sejam os elementos naturais que se 
cruzam em “reciprocidades adversas”, seja o elemento 
pictural, qual realidade de segundo grau que transmuta  
e desvia os elementos da natureza para outras maneiras 
de virem “à luz do dia”, em ligação estreita com os 
novos sentidos que a arte, neste caso a pintura, gosta  
de impor ao nosso quotidiano.



Sucede que aquilo que Fernando Aranda nos  
dá a ver, agora mais em consonância com o princípio  
de imersão que a sua produção exige, tem uma carga  
de fecundação que nos faz pensar nos elementos  
(ou nas raízes) consagrados em diversas culturas: (1)  
a da formação inicial do autor destas paisagens  
(México); (2) a da espiritualidade oriental (por exemplo,  
o fenómeno espiritual e social da Ananda Marga) 
assimilada pelo próprio; (3), ou ainda, obviamente, as 
alusões picturais e estéticas (referências indirectas e nem 
sempre deliberadas) à espiritualidade complementar 
proveniente da filosofia helénica (a pré-socrática, mas 
não só), nomeadamente as sínteses de Empédocles  
no poema Sobre a Natureza.

A fecundidade das “camadas de sentido” apreendidas 
nestas obras só são possíveis devido à autenticidade  
(e até à coragem, atendendo à exaustão declarada  
de muitos espectadores para com evocações de mundos 
silvestres) de Fernando Aranda, naquilo que concerne 
ao despojamento espiritual e à forma sensível como 
perscruta a natureza. 

Mas deve-se sobretudo, se quisermos valorizar a sua 
criação artística, à maneira peculiar de que o autor goza 
para reconfigurar picturalmente a sua mundivisão,  
a nossa, a que se desprende de Ananda, de Empédocles, 
ou de outros “ferreiros e alquimistas”, por intermédio do 
domínio que demonstra ter das funções, das disfunções 
e até dos desmascaramentos de certas linguagens  
da pintura.

José Quaresma



pinturas



TIERRA CALIENTE
acrílico s/ tela
60 x 120 x 6 cm
2014



LEVANTAMIENTO
acrílico s/ tela
60 x 120 x 6 cm
2014



CEREZO
óleo s/ tela s/ madeira
100 x 56 x 5 cm (díptico)
2014



DESPRENDIMIENTO
óleo s/ tela s/ madeira
45 x 73 x 4 cm
2014



CAIDA
óleo s/ tela s/ madeira
37 x 57 x 5 cm.
2014



VULCANO
acrílico, sanguínea,  
pirogravado s/ madeira
37 x 57 x 5 cm.
2014



ENCUENTRO
óleo s/ tela s/ madeira
40 x 40 x 5 cm
2014



TERRA
carvão, sanguínea,  
pirogravado s/ madeira
37 x 57 x 5 cm
2014



ANANDA KALYANI
acrílico s/ tela
100 x 200 x 5 cm
2015



ARBOL DE TAMARINDO  
O LA SUBIDA DEL KUNDALINI
acrílico s/ tela 
118 x 118 x 5 cm
2015



MARGA
óleo, acrílico s/ tela
119 x 119 x 5 cm
2015



O GUERREIRO
acrílico s/ tela
108 x 108 x 5 cm
2015



RAIZ Y CIELO
óleo, acrílico s/ tela
105 x 150 cm
2015



SOCALCOS
acrílico s/ tela
100 x 180 x 5 cm
2015



VALLE-CIELO  
O PAUL-ORUNDO
acrílico s/ tela
56 x 200 x 5 cm
2015



FERNANDO ARANDA GONZALEZ
(Cidade do México, 9 agosto 1983)

Fez a licenciatura em Artes Visuais na Escola Nacional de Artes Plásticas 
da Universidade Nacional Autónoma do México onde especializou-se  
na pintora e na gravura. Frequentou o Seminário de Investigação  
e Pintura Contemporânea de 2008 a 2010 no atelier de Diana Salazar  
e Ignacio Salazar.

Realizou cinco exposições individuais: “Caminhante da Terra. Percursos 
entre o espaço geográfico e a paisagem” (2012), Fabrica Braço de Prata, 
Lisboa, “La Práctica del Paisaje. Una mirada desde la Peña de Bernal”  
(2011) Galeria Casa Frissac, México, D.F., “Semillas de Comunión” (2010) 
Galeria La Fuente, Centro Cultural Ollín Yoliztli, México, D.F., “Primera 
Vereda. Reconstruyendo el Paisaje” (2008) Galeria de Arte Diálogos, 
Cuautla, Morelos e “Paisajes en el Viaje” (2006) na Unidade Departamental 
de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal da Delegação  
Tlalpan, México, D.F. 

Participou em 18 exposições coletivas, entre as quais se destacam 
“Colectiva” Atelier do Paço, Lisboa, “Hacia una nueva figuración  
en la pintura contemporanea mexicana” (2010) Galeria Aldama Fine 
Art, México D.F., “El tiempo de la Pintura” (2010) Galeria Luis Nishizawa 
ENAP-Xochimilco, “Raíces. Paráfrasis Contemporánea” (2009), Palácio 
da Autonomia, D.F., “XXVIII Encuentro Nacional de Arte Joven 2008”, 
Casa de Cultura de Aguas Calientes, Aguas Calientes, “De Cuerpo al 
Cielo” (2008), Universidade Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, “6ª 
Bienal Nacional de Pintura y Grabado Alfredo Zalce” (2007) Morelia, 
Michoacán, “La Mirada Indiscreta” (2006) Galeria do Convento Santiago 
Apóstol, Cuautla, Morelos, “La Luz del Sur” (2006) Casa Frisaac, México, 
D.F., “Salón de Artes Plásticas Ana Marcela Quintero” (2005) Sala  
Adamo Boari, Palacio de Bellas Artes, México, D.F. 

No ano de 2012 fez a residência artística na Fábrica Braço de Prata 
na cidade de Lisboa. Realizou diferentes murais nas Cidades do México, 
Lisboa, Bucareste e Auroville, Índia. Tem ministrado diferentes aulas  
e workshops de artes plásticas no México, Brasil, Costa Rica, Colômbia, 
Equador, Roménia e Portugal.  

Atualmente está terminar o Mestrado em Pintura na Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa e encontra-se em exibição a sua 
atual exposição individual: “Ananda Kalyani. Evocar a Paisagem”.
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