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«Earth, my likeness, 

Though you look so impassive, ample and spheric there, 

I now suspect that is not all […]»1

Planetas é a terceira exposição individual do artista espanhol Antonio Ballester Moreno na Galeria Pedro 

Cera. As obras incluídas nesta mostra seguem a linha dos seus mais recentes projetos, apresentados na Casa 

Encendida (Madrid, 2017) e na Bienal de São Paulo (São Paulo, 2018), onde o artista explora as possibilidades 

narrativas da paisagem como género.

O relato é formalizado num exercício totalmente intencional de pureza e simplicidade, através de uma 

iconografia reconhecível, baseada em representações básicas dos planetas, que flutuam no espaço pictórico, 

gerando, de algum modo, uma rima irregular e apelativa. A galeria acha-se coberta por painéis que contêm os 

planetas, formando um universo paralelo, que ocupa esse lugar místico situado entre a obra e o espectador, e 

que é a chave de tudo.

Estes planetas, representados por simples círculos de cores, ocupam o espaço expositivo pairando numa dança 

espacial. Trata-se de uma representação direta, alusiva ao nosso imaginário coletivo e facilmente decifrável. 

A ferramenta principal é a cor – “o lugar onde o nosso cérebro e o universo se encontram”, como diria Klee2 –, 

que constrói as personagens principais desta exposição, que cria identidades por si só, e que preenche o vazio 

original. São cores primárias, básicas, que reforçam a ideia de autenticidade, que não se enredam em artifícios 

nem truques visuais. As cores revelam-se sobre fundos brancos ou negros, sobre o dia e a noite, o ciclo vital, a 

luz e suas sombras, que tão importantes foram ao longo da história da pintura, e que atuam como metáfora do 

próprio êxito e da vigência do género em si.

Por outro lado, é importante destacar a reivindicação da manufatura, mas com uma consciência clara e 

preconcebida das suas aspirações enquanto suporte conceptual inicial. A elaboração das pinturas não é 

confiada à mediação de qualquer processo industrial ou tecnológico. Tudo parte de pequenas colagens de 

cartolina, que o artista elabora no seu atelier, e de entre as quais elege as composições que posteriormente 

pinta sobre tela de serapilheira, dando, também, ao material, capacidade de se expressar e atingir dimensão 

escultórica. Este processo responde à necessidade criativa do autor, concedendo um papel central ao que 

Benjamin3 definia como valor de culto da obra de arte. O artista relaciona-se com o seu trabalho, e o resultado 

contém esse deleite do tempo empregue na sua elaboração.

O extrato do poema de Whitmam lança-nos a suspeita do Exterior, do inimaginável, do desconhecido. Os 

planetas atuam como espelhos da Terra, reflexos de ondas luminosas que nos abrem a ilusão de outra vida 

possível. Tal como a pintura.  
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