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A Galeria Pedro Cera tem o prazer de anunciar a exposição Azul e Amarelo, de Antonio 

Ballester Moreno, a sua primeira na galeria e em Portugal.

A obra de António Ballester Moreno tem-se desenvolvido com um duplo impulso: o da possibi-

lidade de que um artista profissional se expresse de forma puramente instintiva, e o de tornar 

viável a reflexão sobre isso, umas vezes de modo direto, outras vezes de modo tangencial. Uma 

tendência aliás, a da procura da reivindicação da simplicidade e do irracional, operada pela 

apropriação do espirito e das formas infantis, que tem sido uma tradição de peso na pintura 

dos últimos séculos.

De todos os elementos a que o artista instintivo pode apelar a cor é um dos principais; o outro 

seria o traço espontâneo. Mas enquanto que, para manter essa dimensão instintiva, o espaço 

do traço surge habitualmente confinado a pequenas superfícies – ao contrário daquilo que 

o expressionismo abstrato converteu em fórmula – a cor tem maiores capacidades espaciais 

para cumprir os objetivos. Em pequenos papeis ou em grandes telas, a relação que o espetador 

seguirá com ela será sempre direta.

Azul e Amarelo é consciente da importância da cor. Que este seja o título da exposição acen-

tua-o, titulo que também destaca a importância da união das cores primárias. Azul e amarelo 

proporcionam o verde, e essas são as três cores de que se compõe a exposição. O mesmo para 

a serie das flores, compostas por recortes de papel colados entre si, numa técnica que recorda 

os papier collé de Matisse e umas formas que remetem para os girassóis de Van Gogh…; re-

parem que nos encontramos em território de artistas da cor e do instinto. E tudo isto concorre 

também para as suas telas de grande formato, compostas por superfícies com estas três cores, 

que se impõem ao espectador.

Como antes referi, o trabalho de Antonio Ballester Moreno possui uma dupla abordagem, que 

às vezes se oferece de maneira explicita (a sua proposta para a Casa Encendida de Madrid, 

a partir de um workshop coletivo de criação), outras vezes de modo indireto. Uma obra pro-

duzida via instinto, pode conter, de forma consciente ou não, possibilidades complexas de 

leitura. Nesta ocasião o pintor propõe uma relação com a natureza, tema já frequente na base 

de trabalhos anteriores. Nesta o amarelo relaciona-se com a luz, enquanto o azul se relaciona 

com a água. A mistura dos dois proporciona o verde, a cor das plantas. Para que esse processo 

ocorra é necessário outro elemento, a terra castanha, a qual se encontra também presente na 

exposição através de uma pequena escultura de barro cozido que mostra uma figura humana 

algo disforme, surgida a partir de uma bola amorfa. Esta figura é gerada a partir do contato da 

terra com a água, um processo da natureza aqui colocado em relação com o mesmo processo 

criativo. Criar uma obra de arte é também criar vida, e com isto voltaríamos a outro dos deba-

tes centrais da plástica contemporânea, a relação entre ambas. Um debate a que um artista 

que dá primazia ao instintivo não pode escapar. Sobretudo se o seu trabalho reivindica para 

além da manufatura, que o seja com meios básico. Por exemplo, os de materiais e do corpo. Da 
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síntese destes elementos surge o conjunto de seis pinturas, compostas de pintura e matéria 

(as suas superfícies são o resultado de sucessivas capas de pintura, até trinta). Ou, o que é 

mesmo, a reivindicação da pintura como manufatura e a sua capacidade de comunicar a um 

nível básico.

Esta capacidade do artista como criador, como alguém que insufla vida ao acrescentar ma-

téria, encontra-se presente em toda esta serie, e não de forma velada senão evidente. Ao 

contrário do que ocorre na maioria das suas anteriores exposições, aqui não há uma alusão 

direta ao mundo infantil nem a uma iconografia do simples. Talvez na série das flores, compos-

tas por figuras elementares, mas não nas telas de grande formato que com a sua dimensão não 

figurativa se acercam a outras questões. Possivelmente não para chegar a um ponto diverso 

– que mais simples se pode ser que uma superfície cromática realizada à mão a partir de um 

dado material? – mas antes com formas dissimilares. O horror vacui que a sua obra anterior su-

gere está ausente aqui. Em contraponto à habitual acumulação presente em obras anteriores, 

composta de acrescentos e supressões, em Azul e Amarelo apenas encontramos o primeiro, os 

acrescentos. A figura humana é a adição do barro, as flores capas de papel, as telas sucessivas 

camadas de tinta.
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