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Atlantic complicity
The Carlos Machado Museum presents in its Saint Barbara’s nucleus
Luísa Jacinto’s exhibition “A Single Day Is Enough”, curated by João Miguel
Fernandes Jorge, to whom we deeply acknowledge for his dedication
and generosity.
“A Single Day Is Enough” is an amazing exhibition in which Luísa
Jacinto gathers small format paintings, on wood and canvas, made
between 2007 and 2012, and merges the creative breath of video
installations to the plasticity of the event.
Luísa Jacinto’s work holds the translucent quality of a promising
artistic path laid bare by the vital straightforwardness of her subject:
being in the world as an embodied spirit.
Throughout “A Single Day Is Enough”, we are invited to make
a journey along a placental curve of time and destiny, discovering
deliberate wanderings of silence and light evocative of Bonnard. The
painting of this young artist, born in Lisbon, imparts a sensitive beauty
emerging out of a duality of dark and luminous surfaces that bestows
upon the work on display a desire for a deserved contemplation.
The Carlos Machado Museum thus continues to promote the Azores
EWETPEGIJSVXLIGSR¾YIRGISJQER]EIWXLIXMGKVEQQEVWJEZSYVMRKEXVYI
Atlantic osmosis with the complicity of emergent artistic values.
Duarte Manuel Espírito Santo Melo
Director of the Carlos Machado Museum
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One Always Fails to Speak of What One Loves
Philip, tiro o chapéu ou continuo com ele posto?
Estou dentro de uma casa, ou estou fora?
Frank Lloyd Wright a Philip Johnson, ao entrar na sua «Casa de vidro».
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So many names, 2009
Óleo sobre painel/Oil on panel
10x15 cm

O título deste texto sobre a exposição Basta Um Só Dia (pintura,
desenho e vídeo) de Luísa Jacinto, no Museu Carlos Machado de Ponta
Delgada (Junho de 2012), parte do título de uma das pinturas presentes.
«Sempre falhamos ao falar do que nós amamos», dito assim em português,
com uma amplidão sonora bem mais baixa do que as palavras do título em
inglês lhe conferem, traz a essa pintura (2011, óleo sobre mogno, 20x30cm)
um silêncio acrescido que nos chega em cor de fogo.
Quando vi o conjunto a seleccionar para esta exposição, um desenho de
Odilon Redon, «O Homem com asas» ou «O Anjo caído» (c.1875, 24 x 33,5
cm, Museu de Belas Artes, Bordéus) atravessou-se sobre as imagens de Luísa
Jacinto, a propósito da amargura que tantas vezes a própria cor introduz
nas suas personagens, nos seus relâmpagos perceptivos que, sobretudo na
pintura, nos são transmitidos como se uma lente aumentasse um instante, um
fragmento do vivido. Quase sempre — se não sempre — a sua pintura — e
como ela tanto se amplia nas pequenas dimensões — está no mundo (dessa
mesma pintura) como o coração num organismo. Quase sempre para deixar
que surja numa espécie de ensaio pictórico — muito simples, com uma ou
HYEW½KYVEW°WSFVIEETEVMpnSHIUYIQXIRXEIJEPLEILIWMXEIWMPIRGMERE
cor do reduzido espaço em que se fecha (enquanto personagem em cena)
na sua aventura do outro (e de si mesmo) e permanece em queda e erro no
acerto sobre as palavras acerca do que nós amamos e muito, provavelmente,
também acerca de quem é amado.
As duas personagens de «One always fails to speak of what one loves»
EKYEVHEQ'SQSXERXEWSYXVEW½KYVEWUYEWIHIYQQSHSSFWIWWMZSZEQSW
encontrar-lhes numa repetição de expressão e de gestos, na sua breve
ETEVMpnS TMRXEHE YQEIWTqGMIHIGSRGIMXSTIVIRI9QIGSUYIWIVI¾IGXI
a partir deles. Personagens que são como dois anjos caídos, semelhantes em
ânimo ao que encontrei no desenho de Redon, com as asas devoradas pela
cor de fogo que os envolve aqui. O rosto já não lhes é muito nítido. Um
pouco corroído pelo incêndio da cor diz-nos da sua incapacidade acerca das
palavras sobre a existência do ser ou da coisa amados. Fixamente parecem
IWXEVEPMRETIPuGYPEHETMRXYVEVSYFEHSWES½PQIHEWWYEWTEM\~IWJVMEWI
mágoas. Nada permanece igual por dois segundos, todavia procuram uma
forma de perenidade. Talvez por isso mesmo o fogo veloz dá-lhes uma
VE^SEFMPMHEHIHIGSRXVjVMSW½\ESWIIPIWTEVIGIQMRIWGETEZIPQIRXIGEXMZSW
do seu modo real.
A pintura dá-nos um vocabulário complexo, em toda a sua simplicidade
de meios. Há nela um som de incandescência contínuo — de um contacto
que é um eterno presente, de uma incalculabilidade — que se quebra a
espaços, para ir além de uma e outra e outras pinturas executadas em
XIQTSWUYIZnSHIEXqESTVIWIRXI1EWIWWEWHYEW½KYVEWWSFVIE
têmpera do fogo, elas mesmo em fogo de silêncio e suspensão, parecem a
voz do transitório e do perecível que vai e vem como a respiração humana,
enquanto ao redor as coisas do mundo ardem e, todavia, deixaram há muito

de respirar e jazem quietas na (i)mortalidade.
Há uma tríade fenomenológica no trabalho de Luísa Jacinto — o sujeito,
a arte (enquanto pintura, desenho e vídeo) e o mundo —, que se desdobra
e anima através de um contacto profundo com as coisas aparentes do
WIRXMV5YIGSRHY^EWHIWIRLEHEW½KYVEWWYTSVXIWHIGSVTSVIMHEHIIHI
presença anímica que são o sujeito, a um mundo. Mundo que tem somente
sentido para ser contemplado, já que em si mesmo não é nada mais do que
representação. Provavelmente esse próprio mundo se confundirá com a arte
(pintura, desenho, vídeo) que é suporte e experiência e mesmo consciência
HEWUYEPMHEHIWWIRWuZIMWHIGIVXEWMRXIRWMHEHIWSYHE½WMSRSQMEQSXVM^HE
cor. (De notar quanto estes três aspectos são determinantes da progressão e
do equilíbrio/desequilíbrio criado entre os desenhos das séries
Resistir e Flora.)
Os muitos rostos de Resistir (2011, guache ou ecoline ou óleo, gesso,
acrílico sobre papel, 30 x 42 cm), as inúmeras cabeças de mulher, hieráticas,
prontas à corrosão do tempo e das cores captam uma imediata intuição. A
cor invade, surpreende na sua própria repetição de rosto, de cabeça, de valor
vital a ser destruído. Tem o desenho — a sua arte — o poder de reproduzir
as coisas, de as criar, de as fazer ascender a uma aparência que é um rosto.
Um rosto, uma cabeça que se vão repetir como um valor inato de uma
especulação sobre si mesmos: rosto, cabeça. Manifestação visível, o rosto, a
cabeça resistem surpreendidas pelo pathos, pois o mundo em que vivem é
somente uma aparência, uma ilusão, com consistência de sonho. As cores, por
vezes aguadas, por vezes gritantes invadem, quebram a resistência, corroem
na representação os lugares que foram olhos e boca, para depois alcançarem
um grau ardente e perdurável de intensidade.
%W¾SVEp~IWI\TVIWWMZEWHIResistir como que se prolongam na série
Flora (2011, várias técnicas e várias dimensões, sobre reproduções das
gravuras botânicas de The Temple of Flora, de Robert John Thornton, c.17871837). Estes desenhos com colagens introduzem um pouco, no trabalho
de Luísa Jacinto, a noção de que o mundo das coisas não é um sonho
caprichoso e arbitrário (mesmo quando a imagem nos envia para visões
de artifício), mas o seu nexo com o escondido é necessário e impossível
de suprimir. Este lado quase sonâmbulo da imagem dá peso ao sujeito, uma
necessidade tão vivida na sua pintura e igualmente actuante nos vídeos. De
GIVXSQSHSSWYNIMXSUYIVI½VSI\MWXMVRIWXESFVEXIQEWWYEWVEu^IWRYQ
mundo escondido, que dá sucessão, conteúdo e duração a títulos de pinturas
como «Real», «Procurar», «Perto», «Transbordar» ou «Acção».
§6IEP¨ zPISWSFVIQSKRS\GQ QSWXVERSWYQE½KYVE
masculina, que estende uma das suas mãos para uma parede. «Procurar»
(2011, óleo sobre tela, 100 x 146 cm), a representação de um homem
— a luminosidade de um amarelo leva a que se crie uma ilusão com
a sua imagem, que se desdobre em sombra, ou que se prolongue num
provável cão que pode igualmente confundir-se com uma espécie de
centauro. «Perto» (2009, óleo sobre painel, 10 x 15 cm), dois corpos de
homem, expectantes, um sobrepõe um braço sobre o ombro do outro.
(Este sentido de expectação, de espera, que se repete amiúde no trabalho
mostrado — veja-se, por exemplo «So many names», 2011, em que um
braço protege o olhar do outro, uma espécie da expressão «até onde

Série Resistir/From the series Resist, 2011
Guache sobre papel/Gouache on paper
30x42 cm
Série Resistir/From the series Resist, 2011
Guache sobre papel/Gouache on paper
30x42 cm
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a vista alcança» —, vem carregado de um movimento suspenso e de um
sentido captável de esperança, não só como sentimento, mas sobretudo
como coisa quase palpável que ainda resta e que as personagens
pressentem.) «Transbordar» (2010, óleo sobre tela, 100 x 146 cm) abre
TEVEYQGIRjVMSHIMPYQMREpnSSVMIRXEPIQUYIEW½KYVEWZMZIQYQEGIRE
GSQSUYITIHMHEEYQ½PQIHI>LERK=MQSYIQUYIWIrelata de um modo
estático (ou melhor, em movimento lento) a passagem de um barco para
uma bóia de borracha de uma jovem. «Acção» (2011, óleo sobre tela, 60 x
80 cm), sobre um vermelho de fundo, uma mulher sentada. Envolvem-na um
peso temeroso, o momento exacto antes de agir foi captado.
Passar quase aleatoriamente de uma a outra pintura, sem nos
preocuparmos com a sua cronologia, só de uma forma aparente nos traria
contradições performativas. A obra presente de Luísa Jacinto constrói-se
EXVEZqWHIYQMRXVMGEHSGEQTSVIPEGMSREPIRXVIE½WMGMHEHIIEIWTMVMXYEPMHEHI
Aproximemo-nos de um dos seus pequenos óleos (sobre mogno),
§3ZIV¾S[¨ \GQ°IIWXEWHMQIRW~IWXsQWMHSRETMRXYVE
uma das actualizações mais recorrentes do seu dizer), para observarmos
uma casa entre vegetação. Casa que parece planar numa superfície líquida,
espelhante do mundo vegetal circundante. Esta pintura (da qual se ausentou
E½KYVELYQEREXnSGSQYQkQEMSVMEHEWSFVEW RnSVITVIWIRXEHIYQ
modo exclusivo a formação de uma matéria. Ela é, a um só tempo, essa
circunstância de se ter desenhado e pintado casa e vegetação e de se ter
pesado com tonalidades, sombras, cores — espaço de feitura e de matéria
—, como valia intensa de uma expressão anímica, de um sentido, de uma
emotividade. Em boa verdade, tudo aquilo que lá está contido, tudo aquilo
UYIqETMRXYVE§3ZIV¾S[¨qETIWWSEHEEVXMWXEqSWIYTVzTVMSWYNIMXS3
seu modo de ser sujeito no instante, no segmento de tempo em que fez, em
que estabeleceu o seu domínio sobre os 10 x 15 cm de placa de mogno útil.
§3ZIV¾S[¨GSQS§)WTIVE¨° zPISWSFVIXIPE\GQ UYI
nos oferece, numa tradição de película fílmica, um campo aberto (aspecto
usual no seu trabalho) onde a acção pertence ao estatismo de uma mulher
e a um homem, que em si mesmo se recolhe sob o peso de um drama —
VI¾IGXIQEIWTMVMXYEPMHEHITSVMRXIMVSHSWIYXIQTS)TIVKYRXEVnS§%WWMQ
de um modo tão estático, tão contido, em que parece nada se mover?»
A resposta será: «Aí se situa a transferência exacta do mundo vivido para
a arte que Luísa Jacinto faz. Exprime o momento da sua história e da sua
duração e da latência expectante que introduz no seu fazer. O seu ethos, a
sua Weltanschauung, a sua maneira de ser e de sentir estão presentes como
realidade sujeito e, sobretudo, como maneira de formar problemáticas de
silêncio — em pintura, em desenho ou em vídeo — que entre 2007 e 2012
vão surgindo entre pólos de energia.
As suas personagens, bem mais reais do que ideadas, vêm acrescidas
de um paradoxo: da possibilidade do impossível. Lembram tanto a placidez
oriental da pintura de Liu Xiaodong (em «Transbordar», por exemplo), como
a brutalidade da pintura de Dana Schutz em alguma crueza da cor, na pose
jGMHEHIQYMXEW½KYVEWUYIGSRXIQTPEQEGSVVSWnSHIYQXIQTS WIQ 
futuro. E, todavia, o objecto pintado está aparentemente sereno. E, todavia,
XSHEWIWWEW½KYVEWIWXnS ali, estão aqui para uma experiência do impossível e
fazem um apelo preciso a aspectos (muito) além da arte: à ética, ao direito, à

política, à responsabilidade, à decisão.
Esse será o lado escondido, que uma desconstrução poderá exigir
das duas faces presentes em «Precipice I» (óleo sobre tela, 50 x 70 cm)
e «Precipice II» (2011, óleo sobre mogno, 20 x 30 cm). No inverno do
gelo e no calor do estio deparamos com a presença e a ausência, com
uma dimensão hipotética e condicional, com um diferença entre um «há»,
um «é» e um «existe» e o jogo necessário (pictórico) dos seus opostos
pelas negações. Enquanto há «inverno» em «Precipice I», não existe aí a
TVIWIRpEHIZIVnSQEWIWXI§q¨RETMRXYVE§--¨SRHITSVWYEZI^RnS½KYVE
a coloração e a temática do inverno. Aspecto que se desenvolve numa
ordem de possibilidades, que vão de um imaginário virtual à mobilização
de um desenho de gestos quase audível, partícipe de ordem, de razão e de
sentimento (e também de enigma — que nunca deixa de atravessar todo
este trabalho), como é o que sucede no belíssimo tríptico «Lentamente»
(2009, óleo sobre painel, 10 x 15 cm cada).
Nesse tríptico é irresistível não encontrar um pendor narrativo. Um
«como se». Se em muitas das pinturas frente ao quietismo (e mais do
UYIUYMIXMWQSMRXMQMWQS HE½KYVEpnSqPIKuXMQS YQMPIKuXMQS §REHEWI
passa» ou «um nada acontece», em «Lentamente» há (pintado) um acto
performativo. Temos a presença de mãos que falam, que representam um
7IUYIWnSTIVXIRpEHE½KYVE4 7q4 7HIM\EWIGSQERHEVTIPSspeech
act performativo de P, de um sujeito P. Deste modo a pintura produz com
EUYIPEWQnSWUYIIZSPYIQIGSQEUYIPIVSWXSHILSQIQTSV½QYQ
LSVM^SRXIGSRXVSPEHSITVSKVEQEHSYQE½GpnSPIKuXMQEIQEMWHSUYIMWWS
uma conivência com potenciais leitores/espectadores. Tudo isto se passa na
singeleza de três páginas, perdão, de três pequeníssimos painéis. Mas essa
limpidez de imagem de «Lentamente» não esconde por completo o que
poderemos posteriormente ver no desenvolvimento da série Resistir, em
UYIYQETE^MKYEQIRXSIYQUYEWIIWUYIGMQIRXSHIWMIRUYERXS½KYVE
que se esconde por detrás de traços de desenho de estatuária, se aproxima
e expande de um processo de implosão da cor, que dentro desse padrão
de rosto e cabeça vai da apatia, à justeza de um fuck off. (Intencionalmente
Resistir será em grande parte mostrada em duas vitrinas, e de forma
aleatória.)
The Promise and The Dream (2009, 4´), Things Change Quickly (2010,
11´30´´) e Basta Um Só Dia (2012, 5´12´´) são os quatro vídeos presentes.
The Promise inicia-se com uma imagem que quer com exactidão ser uma
coisa: um copo com água que tem um ramo de salsa muito verde. E a coisa
apresentada é uma límpida imagem. Inicia-se sobre esse espaço de equilíbrio
a queda de um líquido: branco, espesso, branco sujo, aparentemente
caramelizado. E todo o espaço de beleza natural, que assistia ab initio, vai
VYMRHSEWJSPLEWHEWEPWE½GEQPEWWEWQYVGLEWIXSQFEQHEWFSVHEWHSGSTS
O líquido alastrou ao redor. Fecha-se a imagem. Abre-se de seguida para The
Dream. Nada resta do anterior copo, nem da salsa, que murchou. Apenas
resta o líquido, espalhado sobre o chão. Um branco espesso, acastanhado. O
rosto da artista irrompe. Desce por três vezes sobre esse líquido e lambe-o.
The Dream fez intervir o sujeito criador da acção — a artista — como
uma divindade ex-machina. Desceu para intervir, como quem nos quis dizer
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(o que de resto tem veladamente indiciado em todas estas obras desde
2007) que existe um reino escondido por detrás (da aparição) das imagens.
Things Change Quickly. As coisas, de facto, mudam de pressa. Mas sempre
½GEYQPEWXVSEXVEZqWHSUYEPEWYE½WMGMHEHIGSMRGMHITEVEEPqQHEQYHERpE
Esses resquícios de sinais duram para lá do estado psíquico daquele que a
eles assiste. Tudo começa neste vídeo com o volume branco de um lençol.
A sua composição segue a vida de uma personagem (semelhante a qualquer
das que encontrámos no isolamento das pinturas) num apartamento de
cidade. O tema dos pequenos gestos e de uma observação contínua a
um quotidiano sucedem-se, como pequenos golpes feitos na imagem pelo
escopro de um escultor, na procura de interrogações e de uma forma futura.
%QERLnqZMWXETEVEEPqQHENERIPE%LIVERYQETEVIHIEWSQFVEHSW
ramos de uma árvore. Pressentimos um olhar de melancolia — ou será antes
de saudação à manhã nascente?
%GSQTSWMpnSHIWIRZSPZIWIWSFYQGEVjGXIVSVKlRMGS°SHE½KYVE
que vive o dia dentro da casa e a acção do tempo, que vai ser pontuado pela
TEWWEKIQHSHMEkRSMXIIHIRSZSESVIKVIWWS½REPkPY^HEQEHVYKEHE
seguinte. A projecção geométrica de uma sombra, vinda do ângulo de uma
porta entreaberta. Os azulejos de uma casa de banho, a água a correr para
YQFERLSEIWTYQEVI¾I\SWHEPY^REjKYEQPXMTPSWFVMPLSW)PSKSEjKYE
EGSVVIVIQZzVXMGITEVEPMFIVXEVTSV½QSQIXjPMGSFVMPLSHSEVSIWJqVMGS
do ralo. O plástico da cortina, molhado. É um vídeo que evidencia objectos
JuWMGSW)PIWIWXnSEWIVTIVGSVVMHSWTSVYQEHIXIVQMREHE½KYVE(IWWE½KYVE
ETIREWRSWWnSHEHSWGSQSVI¾I\SWWIYW§GSMWEW¨-WXSqEIZMHsRGMEHIYQ
QYRHSJuWMGS1EWTIVXIRGIESZuHISQSWXVEVRSWQEMWISUYIRSWIWXjE
mostrar diz respeito à impenetrabilidade de um mundo espiritual.
A noite cai. Na solidão do apartamento a visão da luz da noite. As
gotículas de chuva que se prendem em muitos brilhos aos vidros da janela.
A ilusão, mesmo, de um céu com estrelas distantes. O candeeiro na rua.
%GLYZE3WlRKYPSWHIPY^%TSVXEUYI½GSYHIRSZSTSVJIGLEV%
PYQMRSWMHEHIEFVIWIRETEPMHI^HSWSRSIVI¾IGXIERETEVIHIHIYQEHEW
divisões, num azulado campo visual. Regressou o dia. Sobre as árvores. Sobre
os ramos. E a água no banho voltou. Explicita um azul fugaz que sobre si
mesmo se fecha.
Basta Um Só Dia. Este vídeo de 2012 é o título da exposição. Poderão
ser muitas as leituras para uma aproximação a estas imagens. Degraus que
nos dão um contínuo descer. Pode muito bem guardar uma síntese de todo
o trabalho que está a ser mostrado no Museu Carlos Machado. Envia-nos
para um movimento compassado, degrau a degrau. Que encontramos na
WYETMRXYVEGSQSMKYEPQIRXIRSWHM^HIYQEHIWGMHEZIVXMKMRSWEHIUYIQ
pode fazer destes degraus de escada — que passam de escada para escada
— como que uma fuga para dentro de imaginado labirinto. Comparável com
a água que corre após o banho no vídeo Things Change Quickly. Os degraus,
breves, introduzem uma plasticidade de leitura micrológica. A fuga pelo
vulnerável e pelo sensível é o que primeiro ocorre. Mas de imediato uma
meticulosa densidade invade de assalto o acto pensado e físico do seu descer.
Os degraus subentendem a presença de hierarquias. De certo modo
elas estão latentes na sua própria construção, no seu desenho e uso, na sua
funcionalidade. Sobre esse estar feito material — os degraus —, como que se

One Always Fails To Speak of What One Loves

XVERWQMXIETVIWIRpEHIYQSPLEVMR¾I\uZIPUYISVMKMREYQETVjXMGEHIJYKE
Ouvem-se passos, não se vê ninguém, mas os degraus estão a ser descidos
por um olhar. Por um olhar em fuga. Por um olhar subversivo. As hierarquias,
os agenciamentos — os degraus representam ambos — são formas que
permitem a fuga a um mundo inabitável.
%TVzTVME½KYVEpnSHI0YuWE.EGMRXSHM^EGEHEMRWXERXI§2zW
somos deste mundo, mas neste mundo sentimo-nos estrangeiros entre
estrangeiros.» E, todavia, gravita quase sempre numa aparente serenidade.)
Basta Um só Dia trouxe-me consigo um espaço sonoro. Porque está
construído por visíveis fragmentos de escadas. Que no seu suceder nos
oferecem a ideia de fuga. Porções de degraus, que são etapas, tal como as
encontro na Arte da Fuga de J. S. Bach. Contrapuncti que se sucedem e que no
½QTIVQMXIQS M PMQMXIHEJYKE%JYKERS½QHSPXMQSHIKVEYHIBasta
Um Só Dia — em Junho de 2012 — terá lá fora a fronteira da ilha. E no
vórtice da descida, a ilha irá ranger ligeiramente, como um casco de barco
quando o vento levanta a vela.

Philip, do I take my hat off or keep it on? Am I indoors or am I out?
Frank Lloyd Wright to Philip Johnson, when entering his Glass House

João Miguel Fernandes Jorge

Espera/Waiting, 2009
Óleo sobre painel/Oil on panel
10x15 cm
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Janus, 2010
Óleo sobre mogno/Oil on mahogany
10x15 cm

The title of this text about the exhibition A Single Day is Enough (painting,
drawing and video) by Luísa Jacinto, in Ponta Delgada’s Carlos Machado
Museum (June 2012), is the title of one of the paintings in the exhibition.
Saying this in Portuguese, «Sempre falhamos ao falar do que nós amamos»,
with a far lesser reverberation than in English, brings about an increased
WMPIRGIXLEXEVVMZIW[MXLXLIGSPSYVSJ½VI
When I saw the body of works selected for this exhibition, a drawing
by Odilon Redon, «Winged Man» or «Fallen Angel» (c.1875, 24 x 33,5 cm,
Fine Arts Museum, Bordeaux) came across my mind in connection with the
images of Luísa Jacinto, because of the sorrow that so many times colour
itself inserts in its characters, in its perceptive lightnings, which mostly in her
paintings are transmitted as if a lens would magnify an instant, a fragment of a
life experience. Almost always – if not always – her paintings – and how they
expand in the small dimensions! – are in the world (of those very paintings)
as the heart is in an organism. Almost always allowing a sort of pictorial essay
¯EZIV]WMQTPISRI[MXLSRISVX[S½KYVIW¯XSIQIVKIVIGYVVIRXP]EFSYX
the arrival of someone who tries and fails and hesitates and gathers silence
in the colour of the scarce space in which he or she is self-enclosed (as a
character on stage), in his/her adventure of another (and of him/herself) and
stays in error and falling, missing the right words about what we really love,
and also, probably, about the ones we love.
The two characters of «One always fails to speak of what one loves»
[EMX%W[MXLWSQER]SXLIV½KYVIWMREREPQSWXSFWIWWMZIQERRIV[I
EVIKSMRKXS½RHMRXLIQMRXLIMVFVMIJ TEMRXIH ETTIEVERGIMREWSVXSJ
repetition of expressions and gestures, a sort of perennial concept. There
MWERIGLSXLEXVI¾IGXWSJJXLIQ8LIWIGLEVEGXIVWEVIEWX[SJEPPIRERKIPW
similar in animus to what I found in Redon’s drawing, the wings devoured by
XLIGSPSYVSJ½VIXLEXIRZIPSTWXLIQ8LIMVJEGIWEVIRSPSRKIVZIV]HI½RMXI
7SQILS[GSVVSHIHF]XLI½VISJGSPSYVXLI]XIPPYWSJXLIMVMRGETEGMX]JSV
words about the existence of their loved being or thing. Fixedly, they seem
XSFIXLIVIMRXLITEMRXMRK´WWYVJEGIWXSPIRJVSQXLI½PQSJXLIMVTEWWMSRW
furies and sorrows. Nothing stays the same for two seconds, yet they look
JSVWSQIWSVXSJTIVIRRMX]4IVLETWFIGEYWISJXLEXXLIUYMGO½VIKMZIWXLIQ
EVIEWSREFPIRIWWSJSTTSWMXIWMX½\IWXLIQERHXLI]WIIQMRIWGETEFP]LIPH
captive by their mode of reality.
These paintings give us a complex vocabulary, in all their simplicity of
means. There is in them a continuous sound of incandescence – a contact
that is an eternal present, immensurable – something that breaks from time to
time to go beyond one and another and yet another painting executed from
YTYRXMPRS[&YXXLIWIX[S½KYVIWSRXLIXIQTIVESJ½VIXLIQWIPZIW
MRE½VISJWMPIRGIERHWYWTIRWMSRPSSOPMOIXLIZSMGISJXLIXVERWMIRXERH
perishable, which comes and goes as human breath does, while all around the
things of the world burn and yet they stopped breathing a long time ago and
lay quiet in (i)mortality.
There is a phenomenological triad in Luísa Jacinto’s work – the subject,

art (as painting, drawing and video) and the world – that unfolds and
animates itself through a deep contact with the apparent things of feeling.
-XPIEHWXLIHVE[R½KYVIWWYTTSVXWSJGSVTSVIEPMX]ERHERMQEXIHTVIWIRGI
which are the subject, to a world. A world that has only meaning in its
contemplation, since in itself it is nothing more than representation. Probably
this world will mix itself up with the art (painting, drawing and video) that is
support and experience and even conscience of sensitive qualities, of certain
intensities and of the driving physiognomy of colour. (We should notice
that these three aspects are decisive in the progress and balance/unbalance
created in the drawings of her Resist and Flora series)
The many faces of Resist (2011, gouache, ecoline or oil and acrylic gesso
on paper, 30 x 42 cm), the countless heads of women, hieratic, ready for the
corrosion of time and colour, capture an immediate intuition. Colour invades,
strikes unexpectedly with its repetition of a face, of a head, of the vital value
to be destroyed. It has drawing – its art – the power of reproducing things,
of creating them, of making them ascend to the appearance that is a face. A
face and a head that are going to repeat themselves as an innate value of
a speculation about themselves: face, head. A visible manifestation, the face,
the head resist surprised by pathos, for the world they now live in is only an
appearance, an illusion with the consistency of a dream. Colours, sometimes
watered, sometimes clamorous, invade, break the resistance, corrode, in
representation, the places that were eyes and mouth and then launch an
ardent and perdurable degree of intensity.
8LII\TVIWWMZI¾S[IVMRKWSJResist extend to the Flora series (2011,
several techniques and several dimensions, on reproductions of the botanical
engravings by Robert John Thornton, c. 1787-1837, The Temple of Flora). These
drawings with collages somehow introduce in Luísa Jacinto’s work the notion
that the world of things is not an arbitrary and capricious dream (even when
XLIMQEKIHMVIGXWYWMRXSEVXM½GMEPZMWMSRW FYXMXWGSRRIGXMSR[MXL[LEXMW
hidden is necessary and impossible to suppress. This almost somnambular side
of the image gives weight to the subject, a necessity that is much experienced
in her painting as it is equally acting in her videos. In a way, the subject I refer
to as existing in this body of work has its roots in a hidden world that gives
succession, content and duration to painting titles such as “Real”, “Search”,
±'PSWI²±3ZIV¾S[²SV±%GXMSR²
±6IEP² SMPSRQELSKER]\GQ WLS[WYWEQEWGYPMRI½KYVI
extending one of his hands to a wall. “Search” (2011, oil on canvas 100 x
146 cm), the representation of a man – the luminosity of a yellow leads to
the creation of an illusion with his image, either unfolding into a shadow
or extending into a probable dog, which can also be taken as a sort of a
centaur. “Near” (2009, oil on hardboard, 10 x 15 cm), two bodies of men,
expectant, one with the arm over the other. (This meaning of expectation,
of waiting, that often repeats in the work on display – see, for example, “So
many names”, 2011, in which an arm protects the gaze from the other, a sort
of expression of “as far as the eye can see” – arrives with the weight of a
suspended movement and a perceivable sense of hope, not only as feeling but
as an almost tangible thing that still remains and that the characters foresee.)
±3ZIV¾S[² SMPSRGERZEW\GQ STIRWXSEWIXXMRKSJSVMIRXEP
MPPYQMREXMSRMR[LMGLXLI½KYVIWPMZIEWMJMREWGIRIFSVVS[IHJVSQE½PQF]

Série Resistir/From the series Resist, 2011
Guache sobre papel/Gouache on paper
30x42 cm
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>LERK=MQSY[LIVIXLIVIMWEWXEXMGaccount (or, better, in slow movement)
of the passing of a young woman from a boat to a rubber buoy. “Action”
(2011, oil on canvas, 60 x 80cm), over a red background a woman is seated. A
dreadful weight wraps her up, the exact moment before acting is captured.
To go almost randomly from one painting to another, with no concern
for their chronology, only in a seeming way would give us performative
contradictions. Luísa Jacinto’s work here is built through an intricate
VIPEXMSREP½IPHSJTL]WMGEPMX]ERHWTMVMXYEPMX]0IXYWETTVSEGLSRISJLIVWQEPP
SMPTEMRXMRKW SRQELSKER] ±3ZIV¾S[² \GQ¯ERHXLIWI
dimensions have been in painting one of the most recurrent actualizations of
her say) to observe a house surrounded by vegetation. A house that seems
to glide over a liquid surface mirroring the surrounding vegetal world. This
picture (from which the human presence, so common in the majority of
works, is absent) does not represent in an exclusive manner the formation
of a matter. It is, in one time, that circumstance of a house and vegetation
having been painted and drawn and that all this was weighted with tonalities,
shadows, colours – a space of making and matter – as the intense value of a
vital expression of a meaning, of an emotiveness. In truth, all that is contained
XLIVIEPPXLEXMWXLITEMRXMRK±3ZIV¾S[²MWXLIEVXMWX´WTIVWSRMWLIVS[RWIPJ
her mode of being a subject in that instant, in the segment of time in which
she made, in which she established her dominance over 10 x 15 cm of useful
mahogany board.
±3ZIV¾S[²WYGLEW±;EMXMRK²¯ SMPSRGERZEW\GQ [LMGL
SJJIVWYWMREXVEHMXMSRSJ½PQMGTIPPMGPIERSTIR½IPH EJVIUYIRXEWTIGXSJ
her work) where the action, recoiling under the weight of a drama, belongs
XSXLIWXMPPRIWWSJE[SQERERHEQER¯VI¾IGXXLI[LSPIWTMVMXYEPMX]SJXLIMV
time. And you will ask: “And in such a static manner, so self-contained, in which
nothing seems to move!?” The answer will be: “In there is situated the exact
transfer of the experienced world to the art of Luísa Jacinto”. It expresses
the moment of its history, of its duration, of its expectant latency which she
introduces in her making. Her ethos, her Weltanschauung, her manner of being
and feeling are present as subject reality and, above all, as a way of formulating
problems of silence – in painting, drawing and video – which from 2007 to
2012 will arise between poles of energy.
Her characters, far more real than idealized, come increased with a
paradox: the possibility of the impossible. They remind us of the oriental
TPEGMHMX]SJ0MY<MESHSRK´WTEMRXMRKW MR±3ZIV¾S[²JSVMRWXERGI EWQYGLEW
the brutality of Dana Schutz paintings with their rawness of colour, in the acid
WXERGISJQER]½KYVIW[LSGSRXIQTPEXIXLIGSVVSWMSRSJEXMQI [MXLSYX 
JYXYVI%RH]IXXLITEMRXIHSFNIGXMWETTEVIRXP]WXMPP%RH]IXEPPXLIWI½KYVIW
who are there, are here for an experience of the impossible and make a
precise appeal to issues (much) beyond art: to ethics, to law, to politics, to
responsibility, to decision.
That will be the hidden side, which a deconstruction might ask from
the two faces present in «Precipice I» (2011, oil on canvas, 50 x 70 cm) and
«Precipice II» (2011, oil on mahogany, 20 x 30 cm). In the ice of winter and in
the heat of summer we come face to face with a presence and an absence,
with a hypothetical and conditional dimension, with a difference between a
«there is», an «is» and an «exist» and the necessary (pictorial) game of their

opposites through negations. As long as there is «winter» in «Precipice II»,
there is not the presence of summer, but this «is» in painting «I», where, on
XLISXLIVLERHXLIVIMWRS½KYVEXMSRSJXLIGSPSYVSVSJXLIXLIQISJ[MRXIV
This unfolds in an order of possibilities, that go from a virtual imagery to the
mobilization of an almost audible drawing of gestures, participant of order,
reason and feeling (and also enigma – which is always permeating this whole
work), such as in the most beautiful triptych «Slowly» (2009, oil on panel, 10
x 15 cm each).
-RXLEXXVMTX]GLMXMWMVVIWMWXMFPIRSXXS½RHEREVVEXMZIFIRX%§EWMJ¨-J
in many paintings before the quietism (and more than a quietism, intimacy)
SJ½KYVEXMSRXLIVIMWEPIKMXMQEXI ERMPPIKMXMQEXI §RSXLMRKMWKSMRKSR¨SV
«nothing happens», in Slowly there is a (painted) performative act. We have
the presence of hands that speak, that represent an S and that belong to
XLI½KYVI4 7MW4 7PIXWMXWIPJFIGSQQERHIHF]XLITIVJSVQEXMZIspeech
act of P, of a subject P. This way the painting produces, in the end, with those
developing hands and with that man’s face, a controlled and programmed
LSVM^SREPIKMXMQEXI½GXMSRERHQSVIXLERXLEXEGSQTPMGMX][MXLTSXIRXMEP
readers/spectators. All this goes on in the simplicity of three pages, excuse me,
of three tiny panels. But this limpidity of image in Slowly does not completely
hide what we can later see in the development of the series Resist, where an
ETTIEWIQIRXERHEREPQSWXWIPJJSVKIXJYPRIWWEWE½KYVI[LSLMHIWFILMRH
statuary drawing marks, approaches and expands in a colour implosion
process, which inside that pattern of face and head goes from apathy to the
fairness of a fuck off. (Intentionally, Resist is going to be presented by large on
two showcases and randomly.)
The Promise and The Dream (2009, 4´), Things Change Quickly
(2010, 11´30´´) and A Single Day Is Enough (2012, 5´12´´) are the four
videos present.
The Promise begins with an image that wants exactly to be a thing: a glass
of water that has a bunch of very green parsley. And the thing presented is
a limpid image. Over this space of balance, the fall of a liquid begins: white,
thick, dirty white, apparently caramelized. And all the space of natural beauty,
that assisted ab initio, gradually collapses: the parsley leafs turn lax, wilted
and tumble down the glass edges. The liquid has spread around. The image
closes. It then opens to The Dream. Nothing is left of the glass or the withered
TEVWPI]3RP]XLIPMUYMHVIQEMRWWTVIEHSRXLI¾SSV%XLMGOFVS[RMWL[LMXI
The artist’s face erupts. It comes down thrice over this liquid and licks it.
The Dream made the creator subject intervene in the action. The artist
– like an ex-machina divinity – came down to intervene, as someone telling
us (what has been, by the way, subtly indicated on all pieces since 2007) that
there is a hidden reign behind the apparition of images.
Things Change Quickly. Things, indeed, change quickly. But a ballast always
remains and through it there is a physicality of things that coincide past
change. These signal remnants last beyond the psychic state of the one who
beholds them. In this video, all starts with the white volume of a bed sheet. Its
composition follows the life of a character (similar to any of those whom we
have found in the isolation of her paintings) in a city apartment. The themes
of the small gestures and of a continuous observation of the quotidian
succeed each other, as small cuts made in the image by a sculptor’s chisel, in
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search of interrogations and a future form. The morning is seen beyond the
window. The ivy on a wall, the shadow of a tree’s branches. We sense a gaze
of melancholia – or is it instead a greeting to the rising morning?
The composition develops underneath an organic quality – that of the
½KYVIXLEXPMZIWXLIHE]MRWMHIXLILSYWIERHSJXLIEGXMSRSJXMQI[LMGL[MPP
FITYRGXYEXIHF]XLITEWWEKIJVSQHE]XSRMKLXERHEKEMRF]XLI½REPVIXYVR
to the light of the following daybreak. The geometric projection of a shadow,
coming from the angle of an ajar door. The bathroom tiles, the water running
MRXLIFEXLXYFXLIJSEQPMKLXVI¾IGXMSRWSR[EXIVXLIQYPXMTPIWLMQQIVW
%RHXLIRXLI[EXIVVYRRMRKMRXSEZSVXI\WSXS½REPP]WIXJVIIXLIQIXEPPMG
brightness of the spherical rim of the drain. The curtain’s plastic, wet. It is a
video that presents physical objects as evidence. They are being perused by a
HIXIVQMRIH½KYVI3JXLEX½KYVI[IEVISRP]KMZIRPMOIMXWVI¾IGXMSRW±XLMRKW²
That is, the evidence of a physical world. But it is proper to the video to show
YWQSVIERH[LEXMXMWshowing concerns the impenetrability of a spiritual
world.
Night falls. In the solitude of the apartment the sight of the night light. The
rain droplets fasten themselves in many glows to a window glass. The illusion,
really, of a sky with distant stars. The street lamp. The rain. The light angles. The
door that was, again, left ajar. The luminosity opens in the paleness of sleep
ERHVI¾IGXWMRXLI[EPPSJSRISJXLIVSSQWMREFPYMWLZMWYEP½IPH8LIHE]
is back. Above the trees. Above the branches. And the water for a bath has
VIXYVRIH-XHIWGVMFIWE¾IIXMRKFPYIXLEX[MXLHVE[WMRXSMXWIPJ
A Single Day Is Enough. This video from 2012 gives the title to the
exhibition. There are many possible readings with which to approach these
images. Steps that offer us a continuous going down. It is possible that it
holds a synthesis of all the work that is being shown at the Carlos Machado
Museum. It sets us to a regular rhythmic movement, step by step. Something
[IEPWS½RHMRLIVTEMRXMRKEWMXEPWSXIPPWYWSJEZIVXMKMRSYWHIWGIRXSJ
someone who can make these staircase steps – that go from staircase to
staircase – an escape to the inside of an imagined labyrinth. This is comparable
to the running water in the video Things Change Quickly. The brief steps
introduce a plasticity of micrologic reading. The escape through the vulnerable
ERHXLIWIRWMXMZIMW[LEX½VWXSGGYVW&YXWYHHIRP]EQIXMGYPSYWHIRWMX]
invades in a single blow the thought and the physical act of descending.
The steps imply the presence of hierarchies. In a way, they are latent in
their own construction, in their drawing and use, in their functionality. Over
this being madeQEXIVMEP¯XLIWXITW¯EWMJXLITVIWIRGISJERMR¾I\MFPIKE^I
is transmitted, originating an escape practice. We hear steps, we see no one,
but a gaze is stepping down those steps. An escaping gaze. A subversive gaze.
The hierarchies, the undertakings – steps represent both – are ways that
allow the escape from an uninhabitable world.
0YuWE.EGMRXS´W½KYVEXMSRGSRWXERXP]WE]W§;IEVIJVSQXLMW[SVPHFYX
in this world we feel as foreigners among foreigners». And, nevertheless, this
gravitates, almost always, around an apparent serenity.)
A Single Day is Enough brought me with it to a resonant space. Because it
is built by visible fragments of stairs, its succession offers us the idea of fugue.
)EGLWXITMWEWXEKIWYGLEW-½RHMRThe Art of Fugue, by J.S. Bach. Contrapuncti
that succeed each other and in the end enable the (un)limit of the escape.

The escape, in the end of the last step of A Single Day Is Enough – in June
2012 – will have the island border outside. And in the descent’s vortex, the
island will creak slightly, like a boat hull when the wind raises the sail.
João Miguel Fernandes Jorge
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8VERWFSVHEV3ZIV¾S[
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Colagem e ecoline sobre papel/Collage and ecoline on paper
30x42 cm
80: Série Nuvens/From the series
On Clouds, 2011
Colagem, acrílico e óleo sobre papel
30x42 cm
81: Sem título/Untitled, 2011
Colagem, tinta da china, aguarela e
guache sobre papel/Collage, china ink,
watercolour and gouache on paper
30x42 cm
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A promessa e o sonho, 2009
DV PAL, cor, sem som, 4’12”
Partindo de uma promessa
veterotestamentário, o video
VI¾IGXIIWXVEXqKMEWHIHIWINSI
necessidade humanas.
The promise and the dream, 2009
DV PAL, colour, silent, 4’12”
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Starting from a
veterotestamentary promise, the
ZMHISVI¾IGXWWXVEXIKMIWSJLYQER
desire and need.
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Things change quickly, 2010
DV Pal, cor, som, 11’30”

Things change quickly, 2010
DV Pal, cor, som, 11’30”

“Nunca vi uma única coisa feia.”
Constable

“I have never seen a single ugly thing.”
Constable

Things change quickly foi realizado
num apartamento de Elthorne
Road, norte de Londres. É um
convite ao presente atravessado de
espanto, porque há um movimento
geral das coisas, uma contínua
partição do ser.

Things change quickly was shot in
an apartment in Elthorne Road,
north London. It is an invitation to
the present permeated by an awe,
because there is a general movement in things, a continuous break
of being.
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Basta um só dia, 2012
Video Full HD, cor, som, 05’12”

A single day is enough, 2012
DV PAL, colour, silent, 4’12”

Basta um só dia parte de duas
premissas: a de que, para subir
é necessário descer, e a de que
basta um só dia para preencher
uma vida.

A single day is enough starts from
two premises: one is that, in order
to rise, one must come down, and
the other is that a single day is
IRSYKLXSJYP½PPEPMJI

Luísa Jacinto, Lisboa, 1984.
Formação
2008/2009 MA Fine Art na Byam Shaw School of Art, Central Saint Martins,
Londres.
2002/2007 Licenciatura em Artes Plásticas – Pintura, na Faculdade de Belas
Artes da Universidade de Lisboa.
Publicações
4VSGIWWSI8VERW½KYVEpnS'EXjPSKSHII\TSWMpnSGSPIGXMZEXI\XSHI.SnS
1MKYIP*IVRERHIW.SVKIIXEP0MWFSR-7&2-Rgredients, Measures of Autonomy, catálogo de exposição colectiva, textos de
Shama Khanna, Dean Kenning e Christopher Kul-Want, Studio One, Londres,
-7&2
ESTÚDIO I, Criadores sobre outras obras, textos de Luísa Jacinto, Manuel
&SXIPLS7EVE%RXzRME1EXSWIXEP0MWFSE-772
Documentário da Performance Foule Immobile na Galeria
Mummery+Schnelle, curadoria de Merlin James, Londres, 2009.
Exposições Individuais
9QHIWINSMQTYRI+EPIVME%PIGVMQ0MWFSE
0SRKE.SVREHE'EWXIPS&VERGS
8LMRKWGLERKIUYMGOP])WTEpS%ZIRMHE¯7EPE&IFq0MWFSE
As coisas estão guardadas, Galeria Jorge Shirley, Espaço Príncipe Real, Lisboa,

Defesas Provisórias, Fábrica do Braço de Prata, Lisboa, 2008.
Exposições Colectivas (Selecção)
Mostra Jovens Criadores 2010 - Quinta do Sobralinho,Vila Franca de Xira,
4SVXYKEP
/6-/*)78-:%0¯:MHIS7GVIIRMRKW'VSjGME
( *)*:*IWXMZEPSJ)\TIVMQIRXEP*MPQERH:MHIS/6/'VSjGME
4VSGIWWSI8VERW½KYVEpnSGYVEHSVMEHI.SnS1MKYIP*IVRERHIW.SVKI'EWEHE
'IVGE%PQEHE4SVXYKEP
17 ingredients – Measures of Autonomy, curadoria de Shama Khanna e
&PERGLI'VEMK7XYHMS3RI0SRHVIW6IMRS9RMHS
3UYIqJIMXSHS:IVnS#71EVXMRLSHS4SVXS4SVXYKEP
4PERSW*VjKIMW'SSTIVEXMZEHI+VEZEHSVIW0MWFSE4SVXYKEP
(ITSMWHS(MPZMS%RXMKS1IVGEHS1YRMGMTEPHI3YVMUYI4SVXYKEP
-QEKIQI7IQIPLERpE)WXSVMP4SVXYKEP
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WERKBUND, Faculdade de Belas Artes, Universidade de Lisboa, Portugal,
2005.

Luísa Jacinto, Lisbon, 1984.
Graduations
2008/09 MA Fine Art at the Byam Shaw School of Art, Central Saint Martins,
London.
2002/07 BA in Fine Art – Painting at Faculdade de Belas Artes, University of
Lisbon.
Publications
4VSGIWWERH8VERW½KYVEXMSR+VSYT)\LMFMXMSR'EXEPSKYIXI\XF].SnS1MKYIP
*IVRERHIW.SVKIIXEP0MWFSR-7&2
17 Ingredients, Measures of Autonomy, Group Show, text by Shama Khanna,
Dean Kenning and Christopher Kul-Want, Studio One, London, 2009, ISBN

ESTÚDIO I, Criadores sobre outras obras, text by Luísa Jacinto, Manuel BotelLS7EVE%RXzRME1EXSWIXEP0MWFSR-772:MHISHSGYQIRtary of the Dada Performance Foule Immobile at the Mummery+Schnelle
gallery, curated by Merlin James, London, 2009.
Solo Exhibitions
9RTYRMWLIH(IWMVI%PIGVMQ+EPPIV]0MWFSR
0SRK.SYVRI]'EWXIPS&VERGS
8LMRKWGLERKIUYMGOP])WTEpS%ZIRMHE¯7EPE&IFq0MWFSR
8LMRKWEVIOITX.SVKI7LMVPI]+EPPIV])WTEpS4VuRGMTI6IEP0MWFSR
Provisory Defenses, Fábrica do Braço de Prata, Lisbon, 2008.
Group Exhibitions (Selection)
Mostra Jovens Criadores 2010 - Quinta do Sobralinho, Vila Franca de Xira,
4SVXYKEP
/6-/*)78-:%0¯:MHIS7GVIIRMRKW'VSEXME
( *)*:*IWXMZEPSJ)\TIVMQIRXEP*MPQERH:MHIS/6/'VSEXME
4VSGIWWERH8VERW½KYVEXMSRGYVEXIHF].SnS1MKYIP*IVRERHIW.SVKI'EWEHE
'IVGE%PQEHE4SVXYKEP
17 ingredients – Measures of Autonomy, curated by Shama Khanna and
&PERGLI'VEMK7XYHMS3RI0SRHSR
;LEX´WPIJXSJ7YQQIV#71EVXMRLSHS4SVXS4SVXYKEP
*VEKMPI4PEMRW'SSTIVEXMZEHI+VEZEHSVIW0MWFSR
(ITSMWHS(MPZMS%RXMKS1IVGEHS1YRMGMTEPHI3YVMUYI4SVXYKEP
-QEKIERH0MOIRIWW)WXSVMP4SVXYKEP
WERKBUND, Fine Art School, University of Lisbon, 2005.
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