
Aproximação à pintura de Armando Alves 
 
Armando Alves pertence à categoria dos artistas que já sabem, por lenta e elaborada 
aprendizagem das coisas mais essenciais, que o mundo — ou a sua parte dele — não pode senão 
ser louvado. Por isso as suas paisagens, que antes e depois de o serem são massas de tintas ou 
zonas subtis de espaço aberto, elegem uma parte do mundo que se assemelha em muito a 
paisagens que realmente poderiam existir. O que diagramaticamente se poderia resumir a 
partir de um esquema em que certas figurações se inscreveriam.  
Assim, uma linha ténue, que é horizonte, uma cascata vermelha que pode ser queda de água ou 
terra incendiada pelo baseiro do sol, uma convulsão magmática de formas ou de linhas que se 
entrelaçam, umas quantas formas, quase de relevo escultórico, que são talvez pedras de uma 
densidade inexpugnável, aparecem na sua pintura como as personagens num romance. 
Cadenciadas por necessidades de ritmo, do acentuar de uma impressão, de regressar a uma 
consciência do espaço que, só através dessa sua arte, ganha corpo e presença material. De uma 
arte elegíaca, subtilmente votada à vontade de dar a conhecer quanto no mundo, ou ao menos 
na sua parte de mundo, permanece de intocado e de selvagem, de denso património de um 
chão sem mácula nem vestígio humano, para resplandecer antes na sua vertigem de verdade e 
de harmonia. 
Estas suas paisagens de referência a um solo concreto, imaginário embora, de raiz visionária 
ancorada na terra alentejana, a que anima ainda as suas obras mais recentes, a mim, no seu 
pretexto, lembram-me sempre um pouco aquelas outras, de Dorset e de outros lugares que 
Turner apenas esboçou, em ténues aguarelas ou em desenhos a ponta de crayon muito fino.  
O que nelas portanto mais surpreende não será tanto o aflorarem a parecença com outras 
paisagens, como precisamente demonstrarem-nos que existem, elas mesmas, como inclinações 
do sentir de um olhar muito preciso, que as vê deste modo e que, ao mostrá-las assim, as 
perpetua para lá da sua devassa por outros modos de as atingir. Inabitadas e serenas, as 
paisagens de Armando Alves, puros prazeres de um pintor, comunicam-nos o haver um mundo 
intocado e formidável que apenas o vento sabe visitar, uma certa densidade magmática das 
pedras sob o calor do sol ardente, os regimes coloridos que o céu toma em certas inclinações 
da tarde ou, mais simplesmente, o simples acontecer de algumas cores por influência 
caprichosa da luz em registos de azul, de verde ou de amarelo. O que acontece nas paisagens 
de Armando Alves, sendo referenciável decerto a certos momentos da realidade existente, 
nelas apenas busca o pretexto necessário para elaborar uma outra forma dos afectos que é 
aquela que permite a cada um penetrar a sua própria consciência do mundo. 
Este movimento imperceptível mas no entanto persistente é o que vai no sentido de oferecer a 
quem vê os seus quadros um sentimento particular da paisagem. Não uma paisagem, mas — e 
em seu exacto lugar — um sentimento da paisagem. 
As suas pinturas não representam paisagens, lugares que existem, sítios que o pintor viu e que 
restitui nas suas obras como coisas reconhecíveis de que se poderia dizer aquele quadro 
representa o lugar tal, em tal sítio. Pelo contrário, nenhum dos seus lugares, chamemos-lhes 
assim, é reconhecível enquanto tal. Enquanto tal aqueles lugares não existem. 
Sendo Armando Alves um artista motivado por uma apetência sensual do mundo e das coisas, só 
nesse confronto com as matérias e com a dimensão material do mundo se podia encontrar 
consequentemente porquanto a sua relação com as coisas passou sempre por um sentido 
simultâneo do tacto e do olhar, como se o seu próprio olhar fosse táctil, háptico mesmo antes 
de ser óptico. 
Tomemos então as cores que emprega, os motivos que aparecem nos seus quadros, o modo 
como ambos se relacionam, e procuremos examiná-los mais de perto. No primeiro destes casos, 
as cores servem cada vez mais ao artista para desnaturalizar as paisagens que pinta, tornando-
as como que impermeáveis a qualquer sentido figurativo e inscrevendo-as de um puro gesto 



pictural. É assim que céus cor de laranja ou ocre, campos de cores improváveis, às vezes 
atravessados por azuis ou vermelhos, reforçam essa intencionalidade de não representar para 
dar antes a cada quadro o lugar de uma situação puramente evocativa. Ou seja, um espaço 
inventado em que uma forma outrora significativa de um conteúdo concreto serve apenas a que 
o pintor a utilize como forma vazia. Do mesmo modo que alguns poetas contemporâneos 
utilizam formas cuja actualidade é nenhuma, o soneto por exemplo, para o investir de outras 
capacidades comunicantes que nada têm que ver com a sua forma previamente consagrada.  
Aí então as ”paisagens” de Armando Alves, precisamente porque tratam a forma da paisagem 
pelo seu lado meramente evocativo, servem a lembrar ao mesmo tempo o género e para 
repensar, por vezes com alguma melancolia, o que desde sempre mais suscitou na pintura a 
vontade de o aproximar: a natureza.  
Mas justamente porque não é naturalista na sua representação, a pintura de Armando Alves 
procede a uma reinvenção do espaço paisagístico, aproximando-se, ao nível dos seus processos 
internos, do sentido de alguma pintura oriental. Como se o artista pretendesse reacender no 
seu espectador, no seu cúmplice, essa capacidade de se rever na paisagem, de se deixar 
restituir daquilo que nela permanece como forma pulsante, intensa, viva, da natureza, ou de 
um mundo originário. Propriamente o que se chama um imaginário. Reinventar a paisagem num 
plano imaginário, restituir-nos a sua capacidade de nos habitar e de nos tocar por dentro, até a 
possibilidade de reorganizar o nosso olhar, é decerto uma das funções maiores que se pode 
consignar hoje à pintura: inventar espaços que não há, deslocando-os para um campo de 
probabilidade imaginária. De tal modo que, aos poucos, sejamos capazes de encontrar nele as 
imagens que nos habitaram antes os olhos, graças à pintura. Eu julgo que a pintura silenciosa — 
mas muito inscrita de um sentimento físico das coisas, de uma gestualidade e de uma 
sensualidade próprias — de Armando Alves, pretende a alguma coisa desta ordem. A uma 
vontade de desencadear em quem vê um sentimento análogo desse que ele mesmo sentiu 
quando se apercebeu da sua capacidade de ver para além do imediato visível. 
 
Bernardo Pinto de Almeida 


