
CENTRO DE ARTES DE SINES
17 DEZ – 17 FEV 2023 

COLECÇÃO DA REAL SOCIEDADE ARQUEOLÓGICA LUSITANA

Curadoria: José António Falcão

MARES, RIOS E LAGOS NA ARTE EUROPEIA
(SÉCULOS XVII-XX)

MAIS INFORMAÇÕES: http://centrodeartes.sines.pt

PROJETO ASSOCIADO:

M U N I C Í P I O

«COMO SE ENTRASSES NA ÁGUA» (AL BERTO)

A linha do horizonte separa o mar e o céu; a linha de costa, os 
continentes dos oceanos; linhas de água rasgam os territórios e 
convergem em rios caudalosos e lagos serenos. Este são os pontos de 
partida da nossa apropriação visual das grandes águas, antes que a 
mão fixe um ponto no papel e o ponha em movimento, desenhando 
as linhas que reconstroem as múltiplas visões individuais dessa 
realidade. «O que os olhos vêem só o desenho o sabe», escreveu 
Almada Negreiros.

Para uma infinidade de artistas, tornou-se primordial o desafio de 
fixar no suporte em branco aquele que é, por natureza, um elemento 
em perpétuo movimento. Agitado pelos ventos, ele pode tomar a 
forma de ondas, chuva ou nuvens, mas pode também converter-se em 
neve ou nevoeiro. Tranquilo, espelha céus, campos, cidades. O 
Homem labuta nele em busca de sustento, procurando ler os sinais 
dos cardumes, a rota certa na altura das estrelas ou os prenúncios de 
tempestades. Nele encontra igualmente descanso e motivo de 
reflexão.

Os desenhos aqui reunidos constituem um importante testemunho dos 
resultados dessa ampla indagação, na arte europeia, ao longo dos 
últimos três séculos. Ganham particular força, ao serem apresentados 
no Centro de Artes de Sines, onde o mesmo mar espreita ao fundo da 
rua e molda, há muito, a identidade local. Perto, não faltam cursos e 
espelhos de água.
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Recurso natural que constitui a parte líquida do globo terrestre, a 
água manifesta-se também no estado gasoso ou sólido, o que lhe 
confere uma aura de mistério. Quando está quimicamente pura, é 
composta de hidrogénio e oxigénio (H O). Incolor, inodora, insípida, é 2

também, quando observada em pequenas espessuras, transparente, 
mas as grandes espessuras podem dar-lhe um cor verde-azulada, o 
reforça a sua dimensão enigmática. 

O facto de se tratar de algo essencial para a maior parte dos 
organismos vivos contribui para tornar a água uma referência 
simbólica de primeira ordem, em que afluem, há muito, três 
dimensões muito significativas do imaginário. Ela é, antes de mais, 
uma fonte da vida; depois, um meio de purificação, que pode implicar 
a morte aparente ou temporária; por fim, um centro de regeneração. 
Matéria-prima, assume também o carácter de mãe e matriz.

De tão indispensável, a água equivale à própria existência. Mas ela é 
igualmente, do ponto de vista psíquico, um reflexo das energias 
inconscientes, das pulsões mais profundas do espírito, dos fios 
secretos que regem o globo. Al Berto celebrou-a, sob a forma de um 
baptismo tardio, ante o temor de ser: “irás sozinho vida dentro / os 
braços estendidos como se entrasses na água”. Talvez recordasse 
palavras sábias de Eugénio de Andrade: “É urgente um barco no 
mar.”

A fluidez das formas, o movimento irreversível ou transitório, o 
pitoresco dos sítios e de tudo o que os habita (gentes, elementos da 
flora e da fauna, artefactos), a par de tantos outros motivos patentes 
em atmosferas aquáticos, deram larga projecção ao mar, aos rios e 
aos lagos no contexto das artes visuais, desde os primórdios à criação 
contemporânea. Se as representações oscilaram entre figuração 
natural e figuração alegórica, nunca cessam de traduzir uma reflexão 
sobre os princípios fundadores do mundo. Este revisitar das raízes do 
ser e da natureza das coisas assume, hoje, o carácter de prioridade 
absoluta.

1. 

Atmosferas, Horizontes, Impressões

As extensões dos mares, rios e águas interiores constituem um poderoso apelo para o 
olhar, facultando uma infinidade de possibilidades de leitura. Imagens da dinâmica vital, 
reflectem igualmente o “estado de espírito” do observador. ❦ Tornam-se, assim, um foco 

de especial atenção dos artistas, que encontraram nelas, ao longo dos tempos, um 
intenso estímulo criativo – e um profundo motivo de reflexão. Nas suas obras destaca-se a 
captação de ambientes, uma via para a interpretação do respectivo genius loci. ❦ Mas a 

figuração dos espelhos líquidos é também, amiúde, um aflorar de sítios mágicos e 
misteriosos, um apelo à expressão de emoções, uma proposta de mundivisão. ❦ As 

marinhas representam objectos e motivos marítimos (ou vistos do mar), definindo um 
género artístico.

2.

Navigare necesse est

“É preciso navegar”: a frase, atribuída por Plutarco a Pompeu, o Grande, como exortação 
aos que temiam embarcar para Roma por causa do temporal, manifesta a importância, 
real e simbólica, de singrar as águas numa embarcação. Não por acaso se chamava ao 
mar, entre os gregos, pontos, “caminho” ou “passagem”. ❦ A representação de temas 

navais conheceu larga expressão na arte, abrangendo episódios bélicos, gestas heróicas 
ou cenas do quotidiano. Triunfaram igualmente as representações de toda a sorte de 
embarcações e respectivos apetrechos, tripulações e fainas, muitas vezes com grande 
pormenor. ❦ Naves que se despedem ou chegam, tal como as que enfrentam vagas 

temíveis, partilham labutas ou demandam uma rota solitária, encerram inúmeras 
alegorias da vida humana.

3. 

Os Trabalhos e os Dias

Importantes fontes de sustento, as águas, sejam elas marítimas ou fluviais, suscitam todo 
um vasto conjunto de actividades ao seu redor. Não surpreende, por isso, que a pesca 
tenha interessado deveras os artistas, proporcionando-lhes um opulento reportório de 
motivos e temas. ❦ O filão do pitoresco esconde com frequência outras dimensões. De 

facto, pescar é também proceder a uma espécie de anamnese: permite ir ao encontro de 
elementos do inconsciente. As riquezas que o pescador extrai dos oceanos ou dos rios e o 
peixeiro oferece aos clientes assemelham-se, em certa medida, aos resultados das forças 
espontâneas que presidem ocultamente ao mundo. ❦ Em torno do elemento aquático, 

fonte da vida, agrupam-se outrossim momentos de lazer.

4. 

Uma Miríade de Signos 

Tudo brota da água e, de alguma forma, tudo a ela regressa. Nos horizontes dos oceanos, 
dos rios e dos lagos contém-se a infinidade do possível, estado quase sempre fluído e 
transitório, porta aberta à vida e à morte. Daí a sua relevância simbólica e a sua profunda 
ligação à presença humana, de que é habitat privilegiado. ❦ Locus amœnus, espaço de 

deleite, ou locus horribilis, espaço que inspira pavor, o meio aquático possui significados 
ambivalentes, segundo o contexto em que ocorre. Coabitam nele a ordem e o caos, a 
acção e a contemplação. ❦ Nele se evidencia também, com frequência, a intervenção do 

Alto. ❦ Os antigos antropomorfizaram Posídon/Neptuno, divindade que preside aos 

oceanos, como um velho barbudo, modelo que contagiou as personificações dos rios. 
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