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Isaque Pinheiro, Sem título (tríptico), 2018, C-Print, 25 x 44 cm (cada), Ed. 3 + 1 P.A.

Isaque Pinheiro
A Gregos e a Troianos
Inaugura Sexta-feira dia 20 de Abril das 18h às 21h
20 de Abril – 9 de Junho, 2018
Caroline Pagès Gallery
Rua Tenente Ferreira Durão, 12 – 1º Dto.
[Campo de Ourique]
1350-315 Lisboa, Portugal
T [+351] 21 387 33 76
M [+351] 91 679 56 97
gallery@carolinepages.com
www.carolinepages.com
Aberto das 15h às 20h, de Terça-feira a Sábado, e por marcação fora deste horário.

Isaque Pinheiro detém um lugar muito particular no contexto da prática escultórica contemporânea.
Alheio a determinações de uma crescente revisitação de preceitos pós-conceptuais que assumem
um peso cada vez maior na paisagem criativa deste século XXI, este artista mergulha na
materialidade do fazer manual como evidência de um tempo desdobrado em pregas de humor,
surpresa, visualidade expandida e sentido critico perante a própria história da disciplina.
Trabalhando essencialmente com materiais simbolicamente carregados como o ferro e o
mármore, a sua visão expande os limites convencionados quer da representação figurativa, como da
auto-referencialidade abstrata.
Na presente exposição, que intitulou “A Gregos e a Troianos”, Isaque Pinheiro apresenta uma
série de trabalhos realizados a partir de estores de PVC que se apresentam como se de pinturas se
tratassem, assim estabelecendo uma relação paradoxal com a enraizada perceção da pintura como
janela para o mundo. Aqui, estas estruturas que normalmente servem precisamente para obliterar a
visão com o exterior, são essas janelas para um mundo. Se numa primeira experiência com este
material este lhe tinha servido como estrutura de suporte para uma performance na qual inscrevia a
palavra democracia por meio de incisões que devidamente conjugadas com o correr das lâminas se
podiam completar para uma legibilidade eficaz, agora complementa a presença dessa obra
manipulável com dois outros trabalhos (Sem título e Maioria x Extrema, ambos de 2018) que se
distinguem pelo facto de estarem cuidadosamente emoldurados. Tal como noutras situações, Isaque
Pinheiro convoca com extrema habilidade um potencial desviante da perceção de movimento, aqui

congelado, embora sublinhado pela presença no espaço expositivo de documentação fotográfica da
anteriormente referida performance.
Fazendo oscilar as certezas da razão mediante os ardis da visão, obras como Outside In e Em
Branco, de 2018, remetem para ações e situações de pintura e escrita – a máscara de um motivo
decorativo e a página de papel -, que são petrificadas no mármore.
Pequenos monumentos aos paradoxos da arte enquanto sistema de representação flutuante,
nelas imaginamos o devir matricial do gesto irrepetível. São armadilhas conceptuais para pleno
disfrute visual.
Miguel von Hafe Pérez
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