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A Galeria Pedro Cera tem o prazer de anunciar a terceira exposição individual do artista fran-

cês Yves Oppenheim, no seu espaço.

Depois de nas duas exposições anteriores terem sido apresentadas pinturas a óleo e acrílico 

sobre tela, a presente mostra compreende um conjunto de trabalhos sobre papel executados 

no ano de 2003 e agora exibidos pela primeira vez.

Em simultâneo, a exposição é acompanhada pelo lançamento de um livro que reproduz as 61 

obras que compõem a serie e que inclui uma entrevista ao artista, que a seguir se reproduz.

Entrevista de Peter Wachs 
Outubro de 2014

A sabedoria é o repouso na luz: poderá ser talvez a paz pela luz, mas é também  

um repouso para que nada possa perturbar o movimento puro da luz.

Sem espaço, nada de luz.

Ponto luminoso, procurá-lo em tudo. Nunca sendo mais do que uma palavra  

numa frase, uma ideia num discurso.

Joseph Joubert 1754–1824

Pode dizer-me algumas palavras acerca desta exposição de obras em tinta sobre papel?

Ao rever estas obras em tinta sobre papel, percebo o quão pouco o meu trabalho se alterou 

ao longo de uma década: mudou em termos das formas, do vocabulário, mas não mudou no 

objetivo; trata-se sempre de sobrepor/justapor as cores para criar um desvio. E é esse mes-

mo desvio (o espaço) que transforma e traduz, que torna visíveis as coisas invisíveis, que 

torna transparentes as coisas visíveis, e se descobre então como uma superfície luminosa de 

onde tudo surge e onde tudo se completa. Aqui, trata-se de atingir esse objetivo através da 

utilização de meios mínimos: três ou quatro pinceladas que, ao misturar as cores, criam uma 
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sensação de cor sugestiva de uma paisagem, de um objeto, etc. … com um foco sobre a luz 

libertada pelo espaço. Aqui, nada de grandes construções, como nas pinturas. Apenas um cla-

rão de luz colorida que estrutura um fragmento do espaço, maior ou menor. O branco do papel 

desempenha um papel importante: seja pela luz, seja pelo contraponto, pela elipse ou pela 

abreviatura. É tudo muito rápido, mas simultaneamente tudo se acalma, amacia, para encon-

trar um ponto de equilíbrio luminoso.

De que forma pode um espetador olhar, apreender, as obras?

R: É difícil, senão impossível, exprimir real e completamente as relações, comunicar as sensa-

ções da memória inconsciente através da cor. Da mesma forma que se ignora o momento em 

que isso é conseguido, não se consegue nunca saber se tem uma relação com uma ou com a 

outra. Esta falsa dualidade tem como consequência que a perceção, que passa por baixo ou 

por cima da lógica da cor, e a razão hesita, para finalmente dar lugar ao sentimento. O artista 

e o espetador não se compreendem completamente, não têm, entre eles, este espaço, este 

instante comum, onde a compreensão se realiza. Resta-lhes apenas este sentimento intenso 

e simples de estar, igualmente, no exterior desta comunidade: o que cria, por fim, esta proxi-

midade e uma espécie de entendimento onde cada um empresta ao outro tanto mais atenção 

quanto o que lá está só pode ser contemplado longa e intensamente, pois isso não poderia 

beneficiar da compreensão fácil que dispomos no nosso mundo comum, este mundo onde 

apenas raramente se oferece a oportunidade e a dificuldade de um diálogo íntimo e verdadeiro. 

É do encontro do olhar analítico e do sentimento do espetador com os do artista que emerge 

uma apreensão justa das obras.

Cita as propostas de Joubert a propósito da luz. Pode dizer-nos um pouco mais sobre isso?

Como se pode ver, esta questão da luz não é nova. Parece sempre ter preocupado o homem, 

desde a idade das cavernas! Primeiro, diria que a luz desempenha um papel fundamental nas 

nossas vidas porque veicula todas as informações que recebemos do exterior. 

Mas de onde, mais precisamente, provém a luz na pintura? E que luz? Trata-se mais de uma 

claridade. Uma claridade que penetra tudo, que destrói qualquer espessura, que reduz todas 

as coisas, todos os seres, à finura de uma superfície radiosa. Uma claridade total, sem limites, 

contínua, que impregna todo o espaço e que, como é sempre a mesma, parece transformar 

também o tempo, dando-nos o poder de o percorrer segundo novos sentidos. Claridade que 

torna tudo claro e, já que tudo revela, exceto ela mesma, é o que existe de mais secreto. Mas 

de onde nos vem ela? A partir de onde nos ilumina? Desta luz estranha, errante, que logo nos 

parece surgir da infância, por vezes do pensamento, por vezes do sonho (que ela tem a preci-

são, a doçura e a força cruel do sonho). Da exigência do espaço onde tudo se deve desenrolar 

através desta metamorfose do tempo em espaço.

E então no que respeita mais diretamente à cor?

R: A cor sobre a tela ou sobre o papel responde a abordagens específicas ligadas a este ou 

àquele suporte. Sobre papel, a cor torna-se atraente devido à ausência de obstáculos que nos 

impomos abertamente nas telas (a complexidade da composição, relações que se multiplicam 

num registo de cor ampliado, etc…), ausência essa que origina uma ilusão de facilidade, e pela 
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intervenção desse criador muito banal e caprichoso _ o acaso. Esse acaso, para que possa agir, 

precisa de uma velocidade que ultrapasse a do nosso espírito racional de cálculo, para assim 

fazer emergir o inconsciente que governa a memória das nossas sensações de cor. É nesse 

ponto, nesse instante, que ela deixa de ser aquela obra que devo fazer, tornando-se em algo 

que já não tem qualquer relação com ela, nem comigo mesmo, nem com qualquer outra coisa: 

é um outro objeto que tenho em vista, em busca de uma outra coisa que dissimularia o que 

faço e o que sou, uma meta ignorada.

Enfim, eu diria que a pintura, enquanto meio de expressão, visa uma experiência que se quer 

surpreendente por esse poder de representar através da ausência e de manifestar pelo afasta-

mento que se encontra no centro da arte, os movimentos do pensamento. O lugar de onde ela 

nos faz partir não passa de um trampolim que nos eleva ou precipita na direção de uma região 

diferente para a qual todos os acessos nos faltam: existe portanto um salto, uma mudança de 

nível, por vezes brusca, a exaltação ou a queda, não uma passagem de um sentido para ou-

tro, mas para aquilo que é outro, o que parece outro de todos os sentidos possíveis, ou seja, 

uma alteração de nível para um lugar secreto que talvez seja preferível a tudo: um espaço 

imaginário.


