
LINGUAGEM, BIOGRAFIA, PENSAMENTO, ETERNIDADE
- da pintura-escrita em Emerenciano

“(…) quero criar uma língua tão restrita
que só eu saiba/ e falar nela tudo o que
não faz sentido/ nem se pode traduzir
no pânico de outras línguas (…)”

Herberto Helder
Servidões

Inventário de uma estética da existência que, a seu tempo, considerou assinaléticas da escrita como 
forma de dar corpo a um desejo de eternidade, há-de dizer-se que a pluralidade de processos de experimentação 
com que a pintura de Emerenciano se apresentou no quadro da contemporaneidade artística, e plástica, das 
últimas décadas, não apenas estabeleceu uma nova virtú dimensionada à escala da excelência da sublimidade 
histórica e filosófica antigas, e orientais, legadas à humanidade, como permitiu instaurar um outro modo de 
acontecer daquela singularidade agambeniana decorrente da invenção de uma gramática da pintura-escrita, 
expressional e caligráfica, que define o estilo do pintor, quer do ponto de vista compositivo, quer do ponto de vista 
cromático, para que inflectem a (des)contrução simbólica, por uma parte, e a verbalização poética, por outra.

Seguindo, de perto, as linhas de exploração criptográfica resultantes da ilusãoóptica com que o corpo-
da-escrita progride na sua obra, fazendo método dessamaterialização projectiva com que a escrita-do-corpo 
leva ao limite a criação dealfabetos indecifráveis e de grafismos legados de passadas civilizações, o que 
maisimpressiona, no entanto, na arte de Emerenciano - pintor perigosamente puro, comode si mesmo disse, 
e acerca da sua pintura escreveu - não é, todavia, o que à primeiravista faz da ideia de inebriamento pictórico 
uma tessitura de anterioridades, que vão,por exemplo: da pintura rupestre e do semítico setentrional à magia 
dos alfabetos fenícios e egípcios, a que o esquecimento devolveu o sinal das linguagens originais de que 
provém, mas o deslocamento do potencial de representação, que a beleza domundo oferece à la comunnità 
che viene, que o mesmo é dizer: a esse le livre a venir, anunciado por Maurice Blanchot, que o pintor vai 
escrevendo, cíclica e modularmente, aprofundando um conhecimento que não se configura ao acontecimento 
do que pinta, antes à própria pintura, à pintura que o realiza. 

Pintura em permanente estado de enunciação, nascida daquela potência-de-ser a que Herberto Helder, 
em A faca não corta o fogo (2008), definiu como: linguagem, biografia, pensamento e eternidade, é assim que, 
muito mais que o pressuposto essencial de ser-assim, proposta criativa de Emerenciano fixada nos conceitos de: 
“imagem escrita e texto visual”, vinculativos da exposição-retrospectiva: Aqui e agora sem palavras, apresentada 
ao público, em 2012, no Centro de Arte de Ovar, mercê da parceria com a Fundação de Serralves, o pintor (se) 
transfere para o espaço de um existencial modo-de-ser-em-questão, cuja ideia de ser amplia o ser, essa entidade 
inviolável cuja verdade é, mais do que uma volúpia de escrita, um símbolo de totalidade, um voo rasante ao 
sensus communis, que originariamente concebeu, e a que deu sentido, profundidade e natureza.

Talvez, por isso, o Uno a que aspiram: a gestualidade caligráfica; a demorada celeridade conceptual e 
discursiva de uma inteligibildade que antecede (e se propaga) (n)o rumor do seu próprio silêncio; a vertiginosa 
e impulsiva formulação cromática em que se converte o magma da inexpressividade e da desfiguração – seja, 
para o pintor, o centro desse ciclone afectivo starobinskiano que o motiva, ao ponto de se tornar, não tanto o 
retorno a uma principiologia do ser, e da plenitude que o justifica, antes a procura desse real-absoluto, que a 
realização do homem elegeu como filosofia primeira.

Vergílio Alberto Vieira
(2017)

















Emerenciano licenciou-se em pintura no ano de 1976 na Escola Superior de Belas Artes do Porto.  
Antes e depois do serviço militar obrigatório, com dois anos na guerra colonial em Angola, foi bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian, instituição que lhe concede em 1977 e 1978 um subsídio de investigação, e 
em 1986 outro, este de viagem de estudo a Paris.

Em 1973, ainda aluno da Escola Superior de Belas Artes do Porto, define por aproximação à escrita a 
sua pintura, título da primeira exposição individual que realiza na Galeria Módulo, Centro difusor de Arte, em 
1979, no Porto. 

Em 1980 inicia a participação regular em exposições internacionais de Arte Postal e de Poesia Visual, 
factor suficiente para realizar algo próximo da poética dos correios, caracterizada pelo pequeno formato, o 
envelope, o bilhete postal, o selo e carimbo. Através de símbolos que inventa assume o uso do carimbo.

Em 2000 participa, em representação da Câmara Municipal de Ovar, num Plenário Internacional de 
Artistas, Pernik, Bulgária.

Com mais de 40 anos de vida dividida entre a actividade de artista plástico e a de professor, esta não 
se separa da realização de uma obra apresentada em exposições individuais e em colectivas. Destacam-
se, sem desmerecimento da totalidade, algumas. A primeira individual realizou na  Galeria Diedro em Leiria, 
com inauguração dois dias após o 25 de Abril de 1974. A aproximação à escrita foi o começo, e algumas 
exposições foram depois assumidas com títulos desafiadores da compreensão da pluralidade de significados. 
Para essa compreensão alguns dos títulos são: Escripinturas; Imaginação da Escrita; Pensar é entrar num 
labirinto; Impura Atitude; Tu; Vamos conversar; O silêncio leva-me para dentro; Ir & Vir; Toda a Arte é crítica 
de Arte também (lembrando Fernando Pernes); Habito o Mundo; Rastos; Aqui e Agora sem Palavras; O jogo 
do mundo e as anamorfoses do legível; Pensar de lá para cá; Linguagem, Biografia, Pensamento, Eternidade 
(texto da presente exposição). 

Das exposições colectivas em que o artista participou salientam-se, de uma extensa lista, as seguintes: 
1975 - Levantamento da Arte do Século XX no Porto, Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto e Sociedade 
Nacional de Belas Artes, Lisboa ; 1981 – Llibres d’Artista/Artist’s Books – Galeria Metrónom, Barcelona, 
Espanha; 1982 – Aspectos da Arte Abstracta Portuguesa 1970-1980 - Sociedade Nacional de Belas Artes, 
Lisboa; 1983 – Seoul International Mail Exhibition (Mail Art) - Korea Art Center, Coreia; 1983 – 17ª Bienal de 
São Paulo – São Paulo, Brasil; 1985 – EXPO AICA SNBA 85 - Sociedade Nacional.de Belas Artes, Lisboa; 
1985 – 1ª Bienal Internacional de Poesia Visual e Experimental en México - Poemografias – Cineteca Nacional, 
cidade do México, México; 1986 – III Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; 
1987 – Pictures for África – St. Wendel, República Federal da Alemanha; 1988 – 5e Biennal der Europaischen 
Grafik Heidelberg – Heidelbergue, Alemanha; 1990 – Premio Internazionale Biella per L’ Incisione – Centro 
Incontri, Biella, Itália; 1995 – Premi internacional d’ investigacions poètiques (Poesia Visual) – Barcelona, 
Espanha; 2001 – Porto 60 – 70: os artistas e a cidade – Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto; 
2006 – Caligrafias – Casa Fernando Pessoa, Lisboa; 2007 – 50 Anos de Arte Portuguesa – Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa; 2008 – Caligrafias – Uma Realidade Inquieta - Fundação Portuguesa das Comunicações, 
Lisboa; 2008 –The Yaroslavi Art Museum (Mail Art), Rússia; 2010 – Quarta Bienal Internacional do Livro de 
Artista – Biblioteca de Alexandria, Egipto; 2013 – Artistes-Poètes, Poètes-Artistes Poésie et arts visuels du XXè 
siè cle au Portugal – Centre Calouste Gulbenkian – Paris, França.  

EMERENCIANO


