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Após a participação no concurso e exposição do Prémio Fidelidade Mundial Jovens Pintores 2009, no qual 

recebeu uma menção honrosa, André Trindade apresenta novo trabalho na Galeria 3+1. 

 

A exposição individual All ready made destaca-se no percurso do jovem artista por uma deriva técnica e 

conceptual em relação às suas anteriores propostas. Arriscando sair do seu meio convencional – a pintura -, 

André Trindade realizou para esta exposição obras em fotografia, colagem e objectos tridimensionais, peças que 

se aproximam, no seu todo, da ideia de instalação ou “obra total”. 

 

A partir do conceito duchampiano e de uma indagação pessoal acerca da condição do artista e da possibilidade 

da arte no tempo contemporâneo, André Trindade apresenta imagens que se situam no limiar entre o chocante e 

o irónico, o erudito e o popular, o depurado e o excessivo. O seu universo de referências privado entra nesta 

reflexão pelo recurso a figuras como o vampiro ou à imagética porno-erótica, bem como à esteticização de bens 

de consumo da sociedade industrializada. 

 

Esta proposta parece, à primeira vista, mais uma achega ao fogo fátuo da crítica institucional. O artista 

fotografado dentro de um caixão no interior do Museu do Chiado – remetendo para a sua condição de “zombie”, 

para a “vampirização” do sistema
1
 ou para a glória post-mortem como horizonte -; o mesmo fotografado a visitar 

várias exposições institucionais; o letreiro forjado da Tate, onde sobressaem as iniciais do artista; ou, ainda, a 

apropriação de pinturas clássicas, retiradas de compêndios de História da Arte – todos estes motivos parecem 

apontar para uma visão ácida e satírica em relação ao sistema artístico vigente.  

Porém, esta visão não surge de uma rebelião ressentida contra o sistema. Ela deriva antes da necessidade de 

se posicionar nele e de uma interrogação existencialista quanto à realidade da sua “persona” artística.  

 

A ideia de que “tudo foi já feito” confronta o artista com a procura de uma pertinência para o seu trabalho, pela  

inevitabilidade de acreditar na inversão daquela afirmação. Embrulhado nesta angústia, o artista – mesmo o 

romântico empedernido que crê numa descoberta miraculosa – começa a questionar a sua situação num sistema 

que o transcende, mas do qual depende. A ideia de que uma obra só se completa no momento da sua 

apresentação, funciona como analogia para a condição ontológica do artista: a sua tangibilidade física como 

“homem” de nada lhe serve enquanto não cumprir a urgência vital da sua existência artística, apenas 

comprovada pelo reconhecimento público. 

 

Eu sou Artista...  > Eu sou Artista?  > Tu és Artista. > Ele é Artista. > Eu sou Artista! 

 

O que poderia soar a  exercício egocêntrico é, afinal, modesta confissão das agruras do trabalho criativo. André 

Trindade analisa as vicissitudes e perversidades do sistema artístico, apenas e só na medida em que se 

questiona a si próprio enquanto artista, procurando o trilho de concretização das suas expectativas. E, com o 

fulgor de quem tem ainda pouco a temer, fá-lo sem se levar demasiado a sério. 

 

Rita Sobreiro 

                                                 
1
 Esta metáfora da vampirização é particularmente feliz no que toca à condição do “jovem artista”, sujeito, para o bem e para o mal, a uma 
busca insaciável de “sangue novo” por parte dos agentes da arte contemporânea. 


