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Partindo da obra A Secreta Vida Das Imagens, de Al Berto composta por um
poema dedicado a um artista plástico e de uma imagem de pintura,
escultura ou fotografia do artista, os alunos do 12.º F, em Oficina de
Artes/Desenho A da Escola Secundaria Poeta Al Berto , foram desafiados a
selecionarem um dos poemas constante na obra com a respetiva imagem e
a criarem, uma composição gráfica que manifestasse a sua interpretação
do poema inteiro ou de um excerto e incluísse um pormenor da imagem.





VISÃO DE S. PEDRO NOLASCO POR ZURBARÁN

refugio-me na colina perto do voo das aves

e com os olhos fechados balbucio para dentro do 

corpo:

quem ama a violência odeia-se a si mesmo

do carvão aceso e do enxofre da noite sopra

a ferver o maligno vento

calcinando toda a mentira do mundo

alumio depois os olhos com o sonho

para que não se afunde na morte o corpo e cante

a alma daquele que leva uma vida sem mancha

a visão adverte-me que jamais vacilarei

o meu peito alegra-se ao visitares-me e

um clarão atravessa a parede da cela

acende-se uma cidade mas nenhum mal temerei

porque vieste transparente e em mi permaneceste



Ana Carolina, 11-12-2021





chama-me quando o teu corpo repousar

rente à morte- no espaço perto 

da líquida luminosidade da alba

e no movimento circular da noite

pousa o olhar medita

nas frágeis arestas do tempo

fala desprender-se-á enfim

dos rigores baços da matéria

marat amanhã morrerá

CARLOTA CORDAY SEGREDA A RUI SANCHES
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muito antes de ter adoptado formas

rigorosamente geométricas (para fugir à anarquia)

pintei este arco negro ligando duas zonas

da mesma paisagem: ponte escura

por onde - tu que me olhas - podes passar

ao encontro da intensa chama das manhãs

e do outro lado do arco onde o vento e a árvore

se perdem na euforia de suas próprias cores

- escondido atrás da tela- vejo-te

cada vez mais próximo como se avançasses

pela desintegração do átomo ou pelo deslumbramento

dos lumes te acercasses de mim: o olhar envolto

na teia harmoniosa de colorida música

KANDINSKY ESCONDIDO ATRÁS DA TELA
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o mistral torna-se róseo nas copas das ameixeiras

arde continuou a arder quando tentei matar aquele

que viu a minha paleta tornar-se limpida

mas acabei por desferir um golpe contra mim mesmo

théo

cortei-me uma orelha e o mistral sopra agora

só de um lado do meu corpo os pomares estão em 

flor

e arles théo continua a arder sob a orelha cortada

por fim théo

em auvers voltei a cara para o sol

apontando o revólver ao peito senti o corpo

como um torrão de lama em fogo regressar ao início

num movimento de incendiado girassol

nunca me preocupei em reproduzir exactamente

aquilo que vejo e observo

a cor serve para me exprimir théo: amarelo

terra azul corvo lilás sol branco pomar vermelho

Arles

sulfurosas cores cintilando sob o mistério

das estrelas na profunda noite afundadas onde

me alimento de café absinto tabaco visões e

um pedaço de pão théo

que o padeiro teve a bondade de fiar

ÚLTIMA CARTA DE VAN GOGH A THÉO
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a cor faz-se luz

dimana o esquemático desenho candura e

recolhida entre dois arcos está a virgem- ao fundo

a sala adivinha-se vazia- sob a abóbada

onde ínfimos astros cintilam veio o anjo

com o seu esplendor de asas em outro trazer

o doce recado: hás-de conceber e dar à luz um filho

que reinará eternamente sobre a casa de jacob

angelico estremeceu com a inesperada revelação e

na cela retirado deu vida às celestiais criaturas

mas só ele e a andorinha ouviram o segredo

que deus mandara gabriel anunciar

A ANDORINHA E FRA ANGELICO
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no fim duma noite de lisboa arredei

o ursinho em peluche da cama onde

nem giotto nem angelico dormiram e

pouco importa saber se foram uma visão

os pontos de fuga daquela arquitectura

habitada por giotto e angelico subindo

invisíveis escadarias que nos conduzem

à reinvenção do mundo

ou se por trás desta parede de cinza

se ouve um relógio marcando depois do homem

os incertos segundos do primeiro dia

SEM TÍTULO/ PEDRO CALAPEZ
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digo-vos; é mentira

o corvo não regressou à arca de noé

continuou a voar entre duas águas

perdeu-se na travessia do cos e da ordem

fascinado pelas líquidas imagens

que se desprenderam do infinito dilúvio

quando a terra por fim secou

o corvo impregnara tudo de treva

para que a pomba não encontrasse o ramo de oliveira

e deus

no olhar o que nunca fora obra sua

mal soube por onde fissurar tanta escuridão

vingou-se

aprisionando os homens em territórios

de abandono e desolacão

DEUS LUDIBRIADO PELO CABRITA REIS
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chegámos feridos exaustos

à fímbria queimadas das planicies

e ao alcance do olhar e do olfacto

surgiram as incendiadas cidades

de betão onde não entrámos

permanecemos imobilizado a pele

metamorfoseando-se em pedra

o corpo ávido de eternidade no

interior da primitivas habitações

a noite desceu sobre o sono

dos homens das plantas e dos animais]

as constelações mudaram de configuração]

formaram novas topografias de sal]

sobre o espelho dos oceanos

e no profundo sémen da terra

abandonada  

TRAVESSIA/ MANUEL ROSA
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