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Historicamente, a pintura figurativa apresenta uma mise en scene literal que oferece aos seus observadores 
pistas mais ou menos óbvias para uma interpretação imediata. Daniela Krtsch, embora recorra a este dispositivo 
figurativo, prefere centrar-se num sujeito individual. Em Overtime, Krtsch confronta-nos com figuras que 
emergem de fundos não referenciais, convidando-nos a focar a nossa atenção nestes sujeitos ambíguos e assim 
abrir as possibilidades de leitura. 

A memória joga um papel essencial na prática artística de Krtsch, o que se reflecte na representação de variados 
temas, aparentemente sem ligação, e, sobretudo no questionamento  do modo como determinamos se estes são 
produto de uma experiência real, se pertencem ao universo da revererie, ou se de uma mistura de ambos. Já em 
anteriores séries de trabalho a artista explorou este tema enquanto ferramenta interpretativa para escrutinar a 
forma como nos relacionamos e respondemos a situações quotidianas. A série Rememberance (2009), 
construiu-se em torno de pequenas pinturas - à escala de fotografias domésticas - que representavam figuras 
retiradas elas mesmas de fotografias que a artista foi encontrando, provenientes tanto de contextos anónimos 
como do seu acervo familiar. Estes curiosos retratos íntimos evidenciavam os paralelismos existentes nos álbuns 
de família desconhecidos, nomeadamente através do fundo negro, ausente de referências. Conforme nota a 
artista, geralmente o fundo de uma fotografia serve apenas como referência espacio-temporal, aparecendo 
muitas vezes desfocado ou não totalmente identificável. De modo semelhante actuam os nossos mecanismos de 
retenção de informação (memória). Noutras séries, as composições criadas por Krtsch lidam também com esta 
relação entre o ambiente envolvente, oscilando entre primeiro e segundo plano, com tendência para a menor 
relevância deste último. 

As diferentes escalas dos trabalhos apresentados em Overtime, surgem talvez como uma metáfora para a 
clareza e importância de algumas memórias. A par das telas de tamanhos variados, o seu estilo pictórico é uma 
combinação das técnicas exploradas anteriormente, onde sobressai a tendência para a aplicação detalhada da 
tinta em pinceladas delicadamente gestuais que contribuem para a natureza ambígua dos sujeitos 
representados, como que indiciando a sua possível metamorfose numa forma contrária. Tal como acontece nas 
obras de Marlene Dumas e Luc Tuymans, que citam imagens fotográficas transformando e subvertendo o 
contexto original através de um singular entendimento e uso da tinta. 

Overtime  relaciona-se com este processo de fixação mental; com o modo como absorvemos e gravamos  
informação, como divagamos nos nossos pensamentos, ampliamos a nossa mente e passamos o tempo. Mais 
uma vez, a memória tem um papel crucial nestas funções, frequentemente concorrendo para a ambiguidade na 
compreensão e interpretação de situações quotidianas. As pinturas de Daniela Krtsch jogam com esta incerteza, 
como no caso da pintura do carrossel, uma “estrutura geralmente associada a momentos felizes mas que no 
entanto pode também ser fonte de medo e ansiedade”, salienta Krtsch. O mesmo pode ser dito em relação a 
outros trabalhos como o da figura com uma máscara - que tanto pode evocar uma situação de festa como uma 
necessidade obscura de esconder o rosto – ou a pequena pintura com um veado branco que não sabemos se se 
está a alimentar ou prestes a ser caçado. 

Muito embora algumas obras tenham uma aura melancólica, tais como a do rapaz de costas, a do coelho ou a do 
ombro com uma nódoa negra, há também neles uma leveza, uma beleza tranquila. Porque o contexto não revela 
o destino dos seus sujeitos, tal decisão está nas mãos do observador. Do mesmo modo, representações mais 
fantasiadas ou pertencentes ao universo das brincadeiras infantis, como o avião de papel ou uma mão 
segurando uma miniatura de uma baleia, surgem descontextualizadas, abrindo-se a múltiplas possibilidades de 
interpretação. 

A ambivalência de Krtsch no que respeita ao lado mais negro ou sinistro que as suas obras podem suscitar 
deixa-nos a nós, observadores, a responsabilidade de determinar a história e as circunstâncias das suas 
composições, mostrando que não só a resposta fenomenológica variará de pessoa para pessoa, como a 
resposta emocional pode ser diferente de dia para dia, permitindo assim uma multitude de interpretaçãoes para 
cada trabalho. Como se aos diferentes níveis da consciência, correspondessem também diferentes níveis de 
foco. 
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