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O acaso, devido à impossibilidade em determinar a sua força, vive na contingência 
de poder irromper de múltiplos modos. Permitam-me alguma tipificação de ocor-
rências passíveis de reconhecer como acasos artísticos. (1) As situações expectáveis 
e acriticamente desejadas, certamente pouco relevantes para um projecto de pin-
tura; (2) as expectáveis e indesejadas, ou seja, aquelas que tratamos, sempre que 
possível, de obliterar; (3) as inesperadas e indesejadas, também para suprimir; (4) 
as inesperadas e prontamente integradas. Destas possibilidades, o carácter inespe-
rado do acaso pode ser provocado de modo intencional, isto é, a surpresa causada 
por um derrame matérico ou uma configuração plástica pode ser cultivada de forma 
mais ou menos metódica para se obter um campo de disrupção pictural. Pode surgir 
sem método algum. Poderá ainda ser contra o método e procedimentos até aí postos 
em prática, como se verificou na mítica experiência pictural de Protogenes, inserin-
do-se no conjunto que caracterizamos de “inesperadas e prontamente integradas”.  
 Esta exposição constitui mais um momento prático e experimental de um 
Pós-Doutoramento que estou a desenvolver, consubstanciando determinadas ma-
neiras de operar no e com o acaso, sobretudo o acaso como algo “inesperado e 
logo assimilado”, sendo que umas vezes é provocado e outras não. Inclui ainda a 
preocupação artística e tecnológica em tocar certos paralelismos entre a pintura 
e a imagem em movimento, nomeadamente no que concerne à fecundidade do 
fenómeno glitch. De facto, trata-se de um novo projecto de pintura e instalação 
pictural no qual exploro situações artísticas e espaciais que confrontam o espec-
tador com gestos e procedimentos simultaneamente pertencentes ao domínio da 
pintura, do vídeo e do cinema, tendo como disrupção comum o glitch criativo, 
ou seja, uma modalidade de acaso expressivo e tecnológico cujas primeiras 
manifestações, ouso dizer, derivam do elemento pictural, embora, evidentemen-
te, com dispositivos e instrumentos diferentes dos outros media mencionados.  
 Na apropriação que faço da noção de glitch, esta materializa-se como acaso 
fecundo em incidências para incorporação pictural e instalativa, podendo resultar 
daí possibilidades de concretização artística tais como a deflagração plástica ines-
perada; o desconserto encontrado e logo desejado; a transgressão na interligação 
de várias expressões artísticas (intermedialidade). Por estes motivos, algumas das 
peças instaladas aludem a Stanley Brakhage, outras a Jennifer West ou a Takeshi 
Murata, outras ainda, justificando a ousadia referida anteriormente, aludem às 
conquistas “involuntárias” de Protogenes para a pintura e para a arte em geral, 
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em plena Grécia Antiga, resultado da angústia e dos impasses experienciados na 
realização de uma pintura pelo pintor de Rodes. Para um melhor entendimento 
daquilo que está em causa nesta exposição, permitam-me uma citação relativa à 
noção de glitch.

“In general, we understand a glitch as something 
that indicates a technology’s inability to perform 
its assigned function – a scratched groove that 
causes a record to skip; a torn sprocket hole that 
creates a film jam, freezing the image onscreen 
as the celluloid frame begins to burn up in the 
projector; the repetitive, catching ‘tick tick’ of a 
hard drive failing to mount. In their purest form, 
glitches occur by malfunction, through age and 
consequente deterioration, or as the result of poor 
programming. But artists across media find ways 
of forcing the issue, of manufacturing glitches by 
pushing their technology to fail productively or 
by coercing that technology to perform in ways 
that fall outside of its normative uses.”1

Regressando ao elemento pictural, atendendo ao ritmo e à alternância das suas 
distensões e compressões plásticas, este é incessante na produção de formas re-
fractárias, linhas transviadas, nuances diáfanos, ou rasuras, esvaziamentos e 
supressões do visível. Existem inclusivamente períodos, movimentos artísti-
cos e autores que se ocuparam da transgressão plástica como programa essen-
cial das respectivas criações, observáveis em tempos pretéritos, mas também nos 
últimos cento e cinquenta anos, na sequência da aceleração trepidante do pro-
cesso de transmutação do elemento pictural, sobretudo a partir do impressio-
nismo. Vejamos alguns exemplos de glitch estético e tecnológico que brotam de 
procedimentos reconhecidamente picturais: (1) a súbita inflexão de orientação 
de uma mancha no seio de uma composição; (2) a transformação enviesada de 
uma zona específica da tessitura de uma pintura, como se contivesse um ‘nó ade-
rente’; (3) os redemoinhos de pequenos e múltiplos módulos picturais, andando 
‘de cá para lá’ nas ‘térmicas’ de uma composição pictural; (4) a alteração radi-
cal de uma massa de cor no interior de um forma pertencente a uma obra; (5) a 
repetição exaustiva de um elemento da pintura; (6) a saturação extrema de um 
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determinado comprimento de onda do espectro cromático; (7) a micro-trituração 
de uma porção da pintura em fragmentos residuais, regulares ou irregulares; en-
tre muitas outras potencialidades plásticas e metamórficas que a pintura possui. 
 Para terminar esta introdução, digamos que parto deste princípio, discu-
tível, como qualquer outro: o glitch de que na actualidade se fala, habita desde 
tempos imemoriais o elemento pictural, ainda que essa condição plástica tenha 
ocorrido sob formas não digitais e não “estremecidas” das imagens em movimento 
(noção que a meu ver necessita de uma profunda revisão estética, artística e tec-
nológica). Na verdade, o caudal e os redemoinhos da pintura como experiência, 
quando ressentido e entendido como um todo que silenciosamente pressiona o 
fazer quotidiano, metamorfoseando-o e moldando-o, independentemente da von-
tade singular daqueles que se obstinam em fazer pintura, conduziu-me à consta-
tação de uma evidência plástica por muitos comungada a partir de outros media, 
designadamente o cinema e o vídeo. De facto, o glitch atribuído às imagens em 
movimento, há muito que compõe uma parte substancial do acto de pintar, se pen-
sado acima da contingência estática e bidimensional da imagem pictural, mesmo 
que “superficialmente” possa estar indexada a um espaço concreto e aparente de 
uma materialidade a duas dimensões.  Ou seja, se na pintura podemos encontrar 
fendas infligidas aos seus suportes, rasgões e tensões nos tecidos e fios que a com-
põem, acrescentar “nós aderentes” à pele pictural, provocar coágulos de pigmento 
e drippings multidirecionais, produzir incisões na espessura de tinta organica-
mente distribuída, então, analogicamente, reunindo estes e outros procedimentos 
artísticos e matéricos, algumas propriedades do glitch há muito que pululam pelos 
espaços da pintura. Porém, essa pre-existência fecunda e efectiva do glitch, aten-
dendo ao seu potencial plástico, estético e tecnológico, sempre foi porosa no seu 
devir, logo, sempre se anunciou como potencial de ruptura e transformação numa 
outra coisa, agora consubstanciada na arquitectura líquida dos suportes fílmicos e 
videográficos, de natureza digital, analógica, ou mista.

1 Gregory Zinman, “Getting messy. Chance and glitch in contemporary vídeo art”, in Abstract vídeo: 
the moving image in contemporary art, Gabrielle Jennings (coord.), loc. 2554 de 8857.







9

1  Na mira de Stan Brakhage

 Instalação pictural com diversos suportes  
 de vidro acrílico colorido. Tinta acrílica.

 Dimensões variáveis.

 2021
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2 Contra-picado

 Instalação pictural com diversos suportes de vidro  
 acrílico colorido. Tinta acrílica.

 Dimensões variáveis.

 2021
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3 Câmara “glitchda”

 Instalação pictural com diversos suportes de vidro  
 acrílico colorido. Tinta acrílica.

 Dimensões variáveis.

 2021
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4  Eclipse do olhar I

 Instalação gráfico-pictural com pintura a acrílico;  
 diversas peças de vidro acrílico colorido;  
 pontos negros autocolantes, e texto de   
 apresentação da história da Casa de Portugal  
 pré-existente.

 Dimensões variáveis.

 2021
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5 Eclipse do olhar II

 Instalação gráfica com vidros acrílicos e desenho  
 a tinta-da-china.

 Três peças de vidro acrílico colorido. Dois desenhos  
 sobre papel.

 2021
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6 Ponto cego

 Instalação pictural com panos dependurados. 

 Tinta acrílica sobre Shenil 260x116 cm  
 e Juta 200x90 cm.

 2021
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7 Planos silvestres I

 Instalação pictural com panos dependurados. 

 Tinta acrílica sobre Shenil 260x116 cm.

 2021
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8 Planos silvestres II

 Instalação pictural com panos dependurados. 

 Tinta acrílica sobre Shenil 260x116 cm  
 e Juta 200x90 cm.

 2021
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9 Assimilar Takeshi Murata

 Técnica mista. Aguarela com vidros acrílicos  
 coloridos.

 Três peças de vidro e duas aguarelas.   
 2021
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10 Intromissão em ‘Lavander Mist Film’  

 (alusão a Jennifer West)

 Técnica mista. Aguarela com vidros acrílicos  
 coloridos. 

 Duas peças de vidro acrílico colorido  
 com duas aguarelas.

 2021
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