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Poder-se-á ver as exposições de Ana Manso como uma série de ocorrências que respondem 

a certos contextos —que existem de acordo com conjuntos específicos de condições. As 

suas pinturas são janelas que captam pedaços do real; ocasionalmente as suas qualidades 

são transformadas em obras de arte. Sem dúvida que o espaço é uma dimensão expansiva 

pela qual a pintura se pode desenrolar; até agora o trabalho da Ana Manso seguiu uma histo-

ricidade séria. Mas surgindo de convenções relevantes, toca verdadeiramente numa prática 

informal e empática. 

Os cantos da sala são afirmados, camadas espessas e cores pálidas, pintura estalada, allovers, 

pinceladas ligeiras ou salpicos, materialidade em profundidade, e porque não superfícies com 

bolhas, placas de madeira húmida que absorvem os líquidos e revelam delicadas transpa-

rências. Ana Manso leva-nos a conhecer melhor os elementos que compõem os espaços que 

acolhem as suas pinturas. As suas intervenções site specific integram superfícies como moti-

vos pictóricos. Empâtement acompanhado de pointillisme, para nomear uma técnica. Liquidez 

e dissolução, para nomear umas características. O que me cativa no trabalho de Ana Manso é 

a sua capacidade em utilizar um vocabulário pictórico variado ao mesmo tempo que este per-

manece incrivelmente pessoal e único.

Irá encontrar neste texto um discurso livre; permito-me partilhar consigo o sabor de uma des-

tas ocorrências. Há menos de um ano no espaço Uma certa falta de coerência no Porto, Ana 

desenhou com grande virtuosidade um mural onde jogou deliberadamente com a superfície 

da parede e com as suas asperezas. Esta foi uma exposição particular no percurso artístico de 

Ana. Mais recentemente participou numa exposição de grupo no centro de arte contemporâ-

nea FUTURA, em Praga, onde aprofundou as suas experiências com murais ao fazer um novo 

mural que soma novas especificidades à prática desta artista.

Ana pegou na forma de uma grande ferradura verde clara como ponto de partida para os seus 

novos trabalhos feitos para a sua terceira exposição individual na galeria Pedro Cera. Ao fazer 

isto, Ana Manso está claramente a transformar o espaço de exposição no que pode ser de-

finido como sendo um ensaio. Selecionou um mural que já tinha sido anteriormente exibido 

e vem agora apresentá-lo junto a novas pinturas sobre tela, acabadinhas de sair do atelier. 

Ana Manso está aqui a investigar, com a mesma liberdade com que fez noutros ambientes, o 

espaço da galeria, onde após se circular, a ferradura poderá vir a expandir-se até à iconicidade.  

A pintura de Ana Manso é frequentemente considerada como sendo abstracta, esta ferradura 

está fora do que o que poderia ter sido predito. Ao mesmo tempo que joga com a sua aura de 

símbolo da sorte, a artista colocou ao seu lado uma outra obra em pastel, um detalhe arquitec-

tónico da decoração de uma parede que a artista encontrou ao caminhar pela rua. É engraçado 

o quão discretamente Ana utiliza a reprodutibilidade de imagens que encontra no seu dia-a-dia 
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de forma a estabelecer senários e padrões em dimensões pictóricas. Reunidos num grande 

mural, estes pequenos objectos e peças decorativas alteram os sistemas de referencias assim 

como certas temporalidades.

De acordo com a ordem de aparição a ferradura desliza de uma tentativa simbólica para uma 

experiência com matéria. Considerar a pintura de Ana Manso como um processo envolvente irá 

dar sem dúvida uma compreensão melhor do titulo da exposição. As acções da artista provo-

cam o aparecimento de coisas, camada após camada, e as suas pinturas retratam o tempo que 

foi necessário para a sua criação. In order of appareance é uma acolhedora introspecção.
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