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Blind paintings ou o lugar do olhar 
Segredos da imagem e silêncios da arte na obra de Rubén M. Riera 
 
Quando retrospetivamente observamos os objetos pertencentes ao movimento minimalista norte-americano – com o plus 
acrescentado de uma historicidade que sempre lhe concede, paradoxalmente, o pedestal que estes objetos rejeitavam -, 
tendemos a esquecer que estas formas planas e sem narrativa alguma, industriais por gesto e vocação, foram criadas em 
grande medida para estender uma ponte entre a pintura e a escultura. Ou para sermos mais escrupulosos na clarificação: a 
mensagem que estes objetos queriam transmitir era anular a distinção entre ambas disciplinas clássicas, sem por isso 
rejeitar, bem pelo contrário, uma determinada voluptuosa ambiguidade visual e interpretativa. Claramente, a finalidade era 
sempre acabar com o ilusionismo (“essa relíquia europeia”, nas palavras de Donald Judd), que culpabilizavam de exigir ao 
objeto de arte uma base construída de antemão. Ou melhor: de se dever a um sistema apriorístico e a uma realidade já dada 
e expressada. Ora bem, não houve certamente entre os grandes artistas do minimal um mesmo rigor ou um mesmo quórum 
na defesa que faziam dos seus interesses artísticos e estéticos. Outro grande artista, escritor e teórico deste movimento, 
Robert Morris (na minha opinião o mais brilhante teórico de todos eles), chegou a escrever mais ou menos a mesma defesa 
que Judd mas de uma forma muito mais sofisticada e europeia (mais divertida também), pois negava os traços diferencias da 
arte do velho continente ao mesmo tempo que, sem querer querendo, os afirmava e defendia inclusivamente. Num dos seus 
textos escreve: “Quando comecei a cortar o contraplacado com a minha serra, podia ouvir, debaixo do seu aulido estridente, 
o eco de um severo e refrescante “não” que se estendia por toda a sala: não à transcendência e aos valores espirituais, não à 
escala heroica, às decisões angustiantes, ao relato histórico, não ao artefacto valioso, à estrutura inteligente, à experiência 
visual interessante” (1). Agora se entende, neste afastar das relíquias europeias, “mas não muito”, porque anos depois de 
escrever estas frases, Morris realizou as maravilhosas esculturas das dobras de feltro como se fossem os mantos caídos dos 
santos de Zurbarán. E é justo aqui, nessa singular fenomenologia da perceção e do que creio ter sido um necessário prologo 
minimalista, onde iniciamos o comentário e a análise da obra de Rubén M. Riera exposta nesta galeria.             
 
As obras que o artista decidiu mostrar no espaço da galeria e que tem como título aglutinador Blind Paintings, são estruturas 
que negam de forma igual tanto a pintura como a escultura, ao mesmo tempo que, ferozmente, as defendem e expressam. 
São estruturas na verdade fenomenológicas, muito implicadas no esforço de descrever a forma propriamente humana do 
“estar no mundo”, baseada na natureza parcial da experiencia visual. Parcialidade centrada nos limites “perspetivos” da 
perceção humana, até o ponto que estas obras nos lembram os limites e as medidas que tanto Leonardo da Vinci (com o 
Homem de Vitrúvio) como Le Corbusier (com o Modulador), deixaram fixados em ambos momentos iniciais e terminais da 
Modernidade. São esculturas pintadas dentro dos limites do corpo do artista. Nestes objetos observamos uma morfologia do 
movimento, ou uma rotação ótica com interferências de efeitos radiais, como se constatássemos um irrenunciável desejo de 
dotar o objeto visual, ou o quadro enquanto universo fechado em si mesmo, de uma vibração onde a mesma referência à 
visibilidade enquanto ciência mesmo como “cosa industrial”, participara igualmente de uma sensualidade cromática e nua 
onde os “efeitos” podem ser lidos também como “afetos”, e com isso a possibilidade de vislumbrar outros brilhos visuais, ou 
interferências lumíneas de complexo carácter interpretativo, ou indícios de uma narratividade despida (mas não esvaziada) da 
sua armação sintática para se tornar, unicamente linguagem visual, o idioma neutro dotado de uma sintaxe que nada 
estrutura ou ordena mas que tudo harmoniza num universo de pura referencialidade ótica e cromática. Na obra de Rubén M. 
Riera, o visual e o táctil são oscilações de um centro inexistente, mas essencialmente é uma contínua e dilatada 
transformação de um mesmo movimento pendular, e que tem como eixo vertebral a vibração da luz, sempre e quando este 
mesmo gesto que vibra também estimule a fantasia especulativa, a alteração sígnica, e a modulação afetiva e sentimental 
perante o observado. Expressado de maneira diversa mas com o mesmo significado: na obra do artista está presente uma 
contemplação de partes e fragmentos da História da Arte que o autor considera apropriados para os ressituar numa 
determinada manifestação estética e com o ânimo de exceder esta mesma qualidade por outros media, com outras vozes e 
referências diversas no tempo e no espaço. Sem esquecer a música, que não ouvimos, mas que está presente, como 
importantíssimo ativador, ou “agent provocateur”, daquela vibração pintada num tão raro como sedutor pentagrama. 

 
Certamente, seria na verdade fácil, ou pouco complicado, situar estes trabalhos (escultura/ pintura/ objeto/ instalação) numa 
das múltiplas estratégias que o artificio da arte precisou, a partir da década de 60 e em torno das derivas objetuais pós 
duchampianas próprias da época, para se pensar, ou “se dignificar” a si mesmo, menos como “coisa de arte” do que estrutura 
de linguagem e pensamento. Se optasse por esta alternativa crítica e teórica não cometeria nenhum erro de apreciação, pois 
logicamente há neste trabalho muito de “astucia de linguagem”, mas na verdade penso e creio que esta obra não é nada mais 
(nada menos!) que uma dupla e magnifica demonstração de pintura e escultura, muito clássicas do pensamento e ferozmente 
contemporâneas na realização. Todo o “estruturalista” que se preze; todo o “analítico” que desejemos; toda a “topológica” que 
estejamos dispostos a assumir; todo o perversamente “percetivo” que o nosso olhar assuma, pode ser tido como certo! Tudo 
o que citei antes se encontra, em maior ou menor medida e presença, neste “buraco negro das aparências”, mas parte de 
uma qualidade e consideração “clássica” do objeto de arte, e esta qualidade aproxima-nos de uma consideração 
refinadamente perversa do entendimento da criação artística. 
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Há em Blind Paintings uma sofisticada qualidade barroca das elipses, ou uma elasticidade velada própria das anamorfoses, 

no esforçado entrelaçamento de linhas e vetores, caminhos e territórios, paralelas e diagonais, retas e curvas, que se auto 
apresentam no espaço cénico do objeto de arte como um ponto de estouro, brutal e irredutível a qualquer ordenação sintática 
e morfológica. Da mesma forma que está presente um sonoro vazio que nos remete à mesma debilidade dos limites 
humanos. Gilles Deleuze, numa das suas mais belas obras, Lógica do Sentido, escreve. “é a debilidade da nossa natureza o 

que dá à pintura perspectiva, à arte dos construtores de ilusões e a todas estas intervenções artificiosas, o seu poder mágico” 
(2). Devido quiçá a esta “debilidade”, estas peças deixam entrever com luminosa claridade que há algo nelas de 
inquietantemente panótico, como um desbordamento semiológico (l lembremos “não mas sim” já referenciado de Robert 
Morris) que altera a eficácia dos signos. Por outras palavras: o que está em jogo nestes trabalhos é a ideia de que é menos 
importante o seu resultado final, que acreditar que esta pintura e escultura unidas certificam o triunfo de um novo fragmento, 
de uma nova porção da realidade objetiva, configurada com a mesma paixão e minuciosidade da mais brutal e objetiva das 
realidades. Quiçá estejamos falando de uma Blind Figuration..., ou de uma casa e a noite, como os belos versos de uma das 
grandes poetas portuguesas do siglo XX, Sophia de Mello Breyner: 
 
A noite reúne a casa e o seu silêncio  
Desde o alicerce desde o fundamento  
Até à flor imóvel  
Apenas se ouve bater o relógio do tempo  
 
A noite reúne a casa a seu destino  
 
Nada agora se dispersa se divide  
Tudo está como o cipreste atento  
 
O vazio caminha em seus espaços vivos 

         
                                    
Luis Francisco Pérez, Madrid, verão 2016 
 

(1) Robert Morris, Continuous Projet Altered Daily, Cambridge, Mass, MIT Press 1993. A tradução espanhola desta frase aparece 
em “Arte desde 1900- Modernidad, Antimodernidad, Posmodernidad”, Akal, Madrid 2006. 

(2) Gilles Deluze, Lógica del sentido, Paidós, Barcelona 1989     
 

 
            


