
Rogério Ribeiro, quando escreve sobre pintura, sobre pintores seus colegas de 
ofício, dá-nos a ler e a ver belos trechos de formas poéticas, a deriva das 
longas buscas, uma entrega bem idêntica à sua. No caso de Ana Maria, agora a 
expor na galeria S. Mamede, ele diz-nos que a artista «tem o sentido maior 
deste caminhar numa sublime paisagem - quase aérea, etérea - como se de 
um imenso rendilhado se tratasse. Afinal pode ser efémera ou nula a 
importância dos lugares de partida ou dos lugares de chegada neste conjunto 
de pinturas. Um pouco depois fala-nos de uma «espécie de continentes 
flutuantes que não procuram nenhum porto como morada».  A obra 
entretanto exposta Ana Maria é, na sua grande maioria, de um deslumbrante 
chamamento e coloca-nos fora dos alinhavos brutais com que se elaboram 
hoje, cada vez de forma mais redutora, os objectos da comunicação artística. 
Ana Maria, pintora neofigurativa abstratizante, nasceu em Lisboa, em 1959 e 
licenciou-se em Filosofia. A sua actividade artística, onde a filosofia é 
inevitavelmente filtrada para o outro lado do espelho, mas sem se perder, 
expõe individualmente desde 1993 e foi distinguida no decurso da sua carreira 
com diversos prémios, 1entre os quais o «prémio nacional Júlio. Resende 
(1990), menções honrosas na Bienal de Vila Nova de Cerveira, 2003. 
Finalmente em 2005 foi-lhe atribuído o importante prémio Amadeu de Souza 
Cardoso. 
 
As vozes e as formas- 
 
Por vezes, entre espirais e trajectos lineares ordeiramente sinuosos, algumas 
1pinturas de Ana Maria parecem-nos (desavisadas) querer aflorar a 
ornamentalidade, entre zonas contrapostas de azuis e amarelos, sobre os 
quais se derramam caligrafias e inscrições diversas, cujo código nos escapa. A 
abordagem analítica dessas malhas leva-nos a acreditar em mais hipóteses 
geradas em falas e formas remotas. Nestes casos, como noutros a pintora 
transporta-se e transporta-nos para um subentendido ponto de vista aéreo ou 
relembra-nos o carácter paritetal das grandes tapeçarias do seu período 
clássico. Há aqui uma bidimensional idade retocada que nos atrai, engana e se 
desvenda com a sua peculiar soma de sinais celulares justapostos, sedimentos 
de calorosos bordados, tudo isso a dar corpo aos tais continentes flutuantes - 
ou, na melhor das hipóteses, à suspensa grandeza dessas geminações tão 
delicadas quanto poderosas. 
Estas considerações integram uma parte da leitura de César Príncipe, 
apelando para a deslocação de vitrais de templos cristãos ou idênticas 
filtragens de templos islâmicos. Aí se anota, na circunstância acima referida, 
que alguém terá guiado a pintora para o domínio de um certo visionarismo, 
também aqui em termos de diversas símbioses do paraíso e do apocalipse. 
Surgem «figurinhas esguias e esquivas que se anicham nos lugares por dissolve 
rnas cidades do homem», Talvez derive delas, em todo o caso, a força dos que 
brigaram «os Deuses a manter a esperança na Terra,»l 
Algumas pistas formais correspondem a uma ideia retida por Rogério Ribeiro a 
da visão aérea. As peças mais ligadas a essa perspectiva técnico-expressiva 
são as que mais caligrafias apresentam, num resto ainda nítido das 
civilizações sul-americanas; a oramentalidade emerge aqui de novo, mas 
claramente funcional no universo estruturado que ajuda a formar-se. A nossa 
informação coliga-se com uma deriva do imaginário e de novo podemos 



sobrevoar estas minuciosas cartografias, em muitos casos reversíveis para uma 
espécie de projecção ortogonal com alguma memória inserida em Picasso. 
Africa, Matta, Wilfredo Lam, Seliger, entre outros que souberam entender as 
metamorfoses inspiradas nas artes mágicas africanas, sul-americanas, Incas e 
Maias, a recodificação dos elementos míticos, seres híbridos, formas mágicas, 
uma surrealidade vinda do Ocidente telúrico, sensual, e não dos Invernos 
kafkianos de que a Europa é depositária, a despeito da polisssemia 
incadescente dos modos de formar durante o século XX .. 
Notas: (I) Do texto de Rogério Ribeiro. na Casa da Cerca, sobre a autora. (2) 
Texto de César Príncipe 
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