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INTRODUÇÃO       José Quaresma

Esta exposição consiste na elaboração de doze pinturas e instalações de pintura 
em função de quatro características materiais do tra-
balho que tenho vindo a desenvolver nos últimos anos, 
a saber: (1) imagem pictural impregnada na densidade 
vítrea; (2) imagem pictural transgredida pela transluci-
dez; (3) imagem pictural absorvida por amontoamentos 
reais de matéria opaca; (4) imagem pictural fragmenta-
da em planos monocromáticos entrecruzados. Esta ex-
ploração material e expressiva deixa-se atravessar por 
vestígios remotos e actuais, oscilando entre temas com 
“cheiro” a Pompeia e outros pertencentes à especulari-
dade evanescente dos Pavilions de Dan Graham. 

Sendo assim, deparar-nos-emos com temas e práticas artísticas em Pompeia, a an-
tiga cidade romana fundada nos finais do séc. VII a.C., 
fustigada pelo Vesúvio no séc. I da nossa Era. Mas tam-
bém da Pompeia de Marcel Proust, longamente evocada 
pelo Barão de Charlus na obra O Tempo Reencontrado, 
assim como outras Pompeias metafóricas - e também ac-
tuais -, na linha daquilo que é afirmado por Moormann 
no livro Pompeii´s Ashes. The Reception of the Cities 
Buried by Vesuvius in Literature, Music and Drama. 
Simultaneamente a esta temática de fundo, alguns dos 
aspectos arquitectónicos do edifício do MAC, assim 
como algumas das peças “conservadas” no Museu, tam-
bém serão objecto de apropriação pictórica nas obras  
a apresentar. 

Por outro lado, numa perspectiva de complementaridade, seja plástica, seja tem-
poral, a alusão e a “enxertia” de certos aspectos da obra 
de Dan  Graham, designadamente a translucidez curva 
de alguns dos seus Pavilions, assim como a inter-refle-
xividade que os mesmos geram entre as superfícies que 
os constituem e os ambiente em que são instalados.
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1. Leda num Pavilhão alugado a Dan Graham
   
Instalação pictural
 
Pintura a acrílico sobre vidro acrílico, sobreposição  
de diversas superfícies de acrílico e madeiras
 
Dimensões variáveis
 
2022



6



7

2. Vidas de Pompeia 
   
Instalação pictural
 
Pintura a acrílico sobre vidro acrílico, sobreposição  
de diversas superfícies de acrílico e madeiras.
 
Dimensões variáveis
 
2022
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3. Leda “entre os dedos” de Leonardo
   
Pintura sobre linho branco
 
100x73 cm
 
2022
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4. Monstrum
   
Instalação pictural
 
Acrílico sobre tela

120x60 cm
 
2022
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5. De estação em estação! 
   
Pintura acrílica sobre pano colorido
 
200x140 cm
 
2022
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6. Vestígios da espuma de Urano
   
Acrílico sobre tela
 
120x60 cm
 
2022
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7. Leda liberta do pavilhão
   
Aguarela
 
110x45 cm
 
2022
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8. Na abside I
   
Aguarela
 
110x40 cm
 
2022
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9. Na abside II
   
Aguarela
 
110x40 cm
 
2022
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10. Na abside III
   
Aguarela
 
90x40 cm
 
2022
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11. Na abside IV
   
Aguarela
 
90x40 cm
 
2022
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12. Grafismos da Rua da Abundância (Pompeia)
   
Aguarela 
 
110x45 cm 

2022



Exposição de pintura 
                                  e instalação pictural

Autor: José Quaresma

Fotografias: José Quaresma

Projecto gráfico: Isabel Lopes de Castro

Local da exposição: Museu Arqueológico do Carmo

Ano de produção: 2022



23


