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O PRIVILÉGIO DA CIDADE
EM NADIR AFONSO
Fernando Pedro Franquinho
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O privilégio da cidade em Nadir Afonso

A representação da cidade para Nadir Afonso é constante nas
suas obras, principalmente, como resultado da sua vida de viajante.
Neste contexto, Nadir direciona-se para a intemporalidade.
De acordo com Nadir, valorizamos as cidades “que se distinguem pela sua limpeza e de execução, sensação de cor e domínio
que, influenciado por um alimento poético, consegue resultados
efetivos, em que convergem, uma grande ambição composicional,
o rigor da construção matemática, o batimento cardíaco sem limites
mágicos de poesia e o elementar”.

As cidades de Nadir Afonso
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Percurso das cidades de Nadir Afonso

De acordo com Egídio Álvaro, “neste regresso à natureza e, em
particular, à natureza urbana, chave da nossa civilização, Nadir não deixa
de aflorar os seus espaços oníricos dos fins dos anos 40. E, assim, nesta meditação sobre as origens, ele integra-se intuitivamente, na grande corrente
europeia, expressa pela terceira vaga abstrata para qual a ortodoxia deixou
de ser a palavra de ordem, substituída pelo recurso a uma imaginação fecundante e libertadora que não esquece as exigências do rigor”.
Formas geométricas das cidades de Nadir
As cidades de Nadir Afonso, sejam reais ou inventadas, representam o resultado de um trabalho de contemplação, na procura do
absoluto na obra de arte, por meio do equilíbrio nas relações geométricas do quadro. Esta evocação não surge de forma intencional.
16
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As cidades são constituídas por arquiteturas de linhas e formas
que no seu conjunto representam volumes num equilíbrio estável,
os fundos dos seus quadros são brancos, as linhas constituem os
edifícios que surgem através de cores e forma. Ou seja, a “tela para
o futuro, porque talvez melhor compreendidas nos tempos vindouros que
no presente”.
Nos seus quadros, as formas de cores variadas criam uma geografia aparente, cheia de metamorfoses, e a forma geométrica perfeita é desfigurada e mutilada. De igual modo, os traçados geométricos evocam pontes, jardins, catedrais, construções que contrastam com os horizontes e as águas, onde as formas escasseiam por
estarem absorvidas pela imensidão dos céus e dos oceanos (Nadir,
2007).
Nadir convoca-nos para o imperativo de sentir como toda a
forma pode ser submetida a leis geométricas da mesma maneira
que se reconhecem leis físicas ou leis químicas. “Essas leis podem
ser assimiladas pela sensibilidade humana a partir das formas elementares
existentes no seio da Natureza, como tal, leis matemáticas que regem a
matéria. Detentor de uma linguagem estética precisa, porque as palavras
são fundamentais, e com elas desenvolvemos a faculdade de pensar”.
De acordo com o escritor italiano, Italo Calvino, são designadas
de cidades invisíveis, embora ao contrário, o modo como elas nascem ou renascem da perceção do artista estimula o espetador e que
as torna elementos de uma invisibilidade anterior.
As formas caprichosas, emaranhadas, complexas, constituídas
por muitas linhas que se encontram e desencontram, que caminham
no interior da pura harmonia, são precisamente, linhas, manchas,
pontos sobre a necessidade de abstração.
São também, e de facto, “puros movimentos de abstração, flashes de
pintura pura, como tal abstrata, que autoriza a nossa perceção a projetar,
através da imaginação visual, as nossas próprias imagens de cidades, as
nossas memórias e sentimentos dos vastos espaços urbanos”.
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Imagem da cidade
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Como se observa, através dos quadros e obras de Nadir, investigar e criar são momentos de um só movimento que se desdobra na
prática artística e no pensar a pintura pelo refletir e pelo prazer. O
compromisso de Nadir está incluído na sua pintura pela ideia de que
se constitui de facto um programa de investigação, ou seja, uma problemática que se pode dar como pintura. E, por esta razão, a pintura
de Nadir parece dizer-se em textos, embora também em objetos.
De acordo com Kristina Niedderer, a investigação artística
conduz à criação, ou seja, contrariamente à ciência normal. Na investigação artística existem diversas metodologias partilhadas, que
estão ligadas aos processos artísticos em contexto também cultural
e social, onde o conhecimento e a informação pressupõem uma elevada pertinência, pelo facto de serem imprescindíveis para a formulação da narrativa e na construção de um objeto.
Em sede de investigação artística a reflexão, simultaneamente
criativa e crítica, pareceacontecer, nomeadamente, como propósito
e possibilidade de se fazer incidir no processo de transformação da
praxis artística as novas condições de produção. Isto é, o acto e estado de reflexão – estado condicionador do exercício de investigação –, deve ser entendido como ponto de chegada tanto da criação
como da recepção do objecto. Pelo que o momento da reflexão é o
momento onde o processo insta à formulação de um método ou
metodologia.
A obra teórica e prática de Nadir inclui as diferentes problemáticas erguidas pelas funções da pintura, pela correspondência existente entre a criação e a investigação e, pela implicação decisiva de
uma metodologia de criação artística que determina uma dimensão
nova. O mesmo significa, que a dimensão remete-nos para o exercício de reflexão com base na prática da arte e da pintura.
Neste caso concreto, o projeto teórico de Nadir Afonso tem natureza seminal, transpõe na sua essência, a ideia e a teoria do pintor,
e a ideologia de um determinado projeto se conforma numa teoria.
A prática artística de Nadir é consubstanciada pela relação entre as leis universais e as formas geométricas. Esta prática inclui um
projeto ideológico, que faz centrar na ideia de arte a fonte de um
princípio de teoria. A teoria estética de Nadir representa o corpo
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da memória do artista, enquanto ser transcendente, de uma estética
ação e ou processo.
Por esta razão, a estética do pintor não existe somente na pintura, mas representa antes uma estética que respeita o homem, a
vida e a natureza. A estética de Nadir é constituída por diversas
estéticas, ou seja, possibilita ações criativas diversas e múltiplas. É,
principalmente, o respeito pelas leis geométricas da vida e da natureza que fazem da estética um caminho estratégico natural, e onde
as relações das formas e espaços são a das partes, com as partes e
das partes com o todo.
De acordo com Pinto de Almeida, o mecanismo da vida que a
natureza demonstra é o mesmo que a arte deve adotar, um modelo
constitutivo que Nadir reflete de essencial, e por esta razão, a sua
estética é uma estética plástica e, principalmente, uma estética mãe
que é aplicada à arte.
A teoria estética de Nadir é assim considerada como uma teoria que se organiza numa dimensão relacional entre o arbitrário e o
não arbitrário, ou seja, entre o caos aparente e a ordem certa, entre
o singular que inicia e o plural que continua.
A sua teoria, representa uma forma de organização de pensar a
composição na pintura, repleta de formas que “convivem umas com
as outras, em absoluto estado de relação”. Não obstante as leis matemáticas são modeladas através da forma como se dá a organização do
espaço da pintura. De acordo com Nadir, é no interior quantitativo
das formas geométricas que surge a qualidade, e que permite a distinção entre a perfeição e a exatidão, ou seja, entre a subjetividade
e a objetividade.
Na teoria estética de Nadir o estado relacional das formas é
o que absorve pela passagem das formas geométricas. Embora a
estética assegure o absoluto da arte, a exatidão não pode, contudo,
ser compreendida na totalidade. Por esta razão, não poderá ser verbalizada e criticada.
Para Nadir a pintura certa só poderá ser sentida e nunca explicada. Esta determinação faz-nos refletir que a teoria é responsável
pela inexplicaçao da pintura. Neste contexto, se podermos somente
sentir a pintura certa, a questão fundamental e nodular seria:
20
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(1) pode a teoria possuir uma função que não é a de comunicar
uma lógica construtora e estética?
(2) pode a teoria eximir-se do seu papel pedagógico de explicação do objeto artístico?
(3) qual é de facto o papel e a função da teoria no âmbito da
pintura de Nadir?
A resposta a estas questões suscita que é através de contextos
rigorosos onde as formas geométricas transcrevem as leis natureza,
permite a organização dos grandes princípios. A obra de arte com
ou sem teoria estética é passível de ser pensada no recurso a uma
ordem de valores, pela maior valorização de circunstâncias e fatores de representação.
Não obstante o pensamento teórico de Nadir tem três grandes
momentos ou anos que correspondem a publicações de textos centrais como, a) em 1958, a publicação de La Sensibilité Plastique, que
antecipa, ou introduz, os grandes temas ou assuntos do que viria a
ser a produção de conhecimento teórico; b) em 1970, a publicação
de Les Mécanismes de la Création Artistique, que permite, já, situar
as grandes balizas, e a afirmação consciente dos modelos de trabalho e de organização de um pensamento coerente, onde o sistema e
o processo – para a pintura, e na pintura, se transformam em realidade; e c) em 1983, a publicação de Le Sens de l´Art, que sistematiza
e aprofunda as qualidades das formas geométricas, as condições
reais de existência, e o sentido da arte.
De acordo com Gauzes, “(...) as quatro qualidades que compõem
toda a obra de criação artística [de Nadir]. Análise e síntese, tal que sístole
e diástole, são bem as pulsações deste artista-esteta cuja obra nos aparece
aqui em toda a sua intensidade criadora”.
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Cidade de Chaves de Nadir
No âmbito da investigação artística de Nadir, a pintura deseja-se como espelho e uma imagem autobiográfica, onde está patente a
memória do pintor e, onde se povoa o movimento de diferença, de
único. A pintura é para Nadir um prolongamento do pintor.
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Assim, toda a arte possui uma dimensão concetual que manifesta uma construção teórica implícita. Embora, a produção artística representa sempre o resultado de uma ação de arte, não se vislumbrando, no entanto, a realidade da prática como efeito ou causa
de um projeto teórico. Perante estes pressupostos, o pensamento
teórico de Nadir é autónomo. Ocupa um lugar privilegiado, enquanto for considerado um projeto que se diferencia da produção.
O pensamento teórico de Nadir é uma consistência surpreendente
que não termina na realização de objetos artísticos. E, a sua teoria
estética é portadora de uma forte ideologia que une o conceito com
a forma e o índice teórico com a manifestação prática.
Para Laura Afonso “a cidade constitui um meio privilegiado de observação da geometria e torna-se um pretexto de expressão prática, por
excelência das formas geométricas. A configuração dos edifícios, torres,
janelas, telhados e os traçados das ruas serviram de motivo para a criação da obra de Nadir. Neste contexto o artista Flaviense tinha uma visão
objetiva, rejeitando qualquer intervenção da espiritualidade na arte. Não
uma visão simbólica, mas puramente matemática. Nadir, a este respeito,
era solidário com Corbusier, com quem trabalhou durante anos, em Paris.
Corbusier «não via nenhum mistério na Arte, antes sentia, a sua clareza
através de um otimismo excecional que resultava da proporção matemática
do seu Modulor”.
De acordo com Nadir Afonso “a arte é regida por leis matemáticas,
que surgem de forma intuitiva, sendo a intuição o essencial da obra de arte,
pelo que o indivíduo não pode explicá-la racionalmente. Existem leis, leis
matemáticas, leis absolutas, mas que o indivíduo só apreende por intuição,
sendo a obra de arte a expressão disso”.
No pensamento de Nadir, os conceitos considerados essenciais
numa obra de arte têm alguns significados, ou seja, a “Evocação”, ou
seja, a qualidade do objeto que sugere outro objeto. Neste contexto,
a evocação é o primeiro instinto do homem criador, que representa ou sugere aspetos mais diversos da natureza. Como exemplo,
Nadir refere-se aos ramos de uma arvore que se entrecruzam e que
podem afigurar-se a um crucificado, um gato, um tigre, ou as nuvens.
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Quadro evocação
A perceção, que representa a qualidade do objeto cuja função
corresponde às necessidades do sujeito. Para este elemento, Nadir
Afonso dá o exemplo do pintor que, perante um simples vaso, integrado no espaço pode de acordo com o seu sentimento da lei da
estabilidade dos corpos, alterar a sua representação e pintar o vaso
sobre qualquer base firme. A sua qualidade de perfeição depende
da função do objeto e das necessidades do sujeito. A originalidade,
ou seja, a qualidade do objeto. Assim, a representação do objeto
com características únicas não significa não seja elevada à categoria
de objeto artístico.
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A originalidade
A Harmonia que representa a qualidade quantitativa de espaço
que se rege por leis geométricas e, que é própria das formas elementares, como o quadrado, o triangulo e o circulo. De acordo com
Nadir, a obra de arte representa o produto da natureza e do homem, evocando ou representando as formas espontâneas, perfeitas
e originais.
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A harmonia
Segundo Nadir Afonso, “O homem volta-se para a geometria como
as plantas se voltam para o sol, é a mesma necessidade de clareza e todas
as culturas foram iluminadas pela geometria, cujas formas despertam no
espirito um sentimento de exatidão e evidência absoluta, a curva limite do
circulo é constante e da sua imagem temos uma lembrança hereditária que
se reforça através dos tempos”.
Pode-se verificar as características essenciais nas obras de
Nadir, às quais o autor procurou pouco a pouco, a depuração das
formas, de modo a obter a harmonia da composição plástica, ao
mesmo tempo que, recorreu à simplificação das formas por nivelamento geométrico.
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Quatro fases sucessivas do mesmo quadro, 1946-1956
A moradia na Estrada de Outeiro Seco (1961) é um dos outros
casos mais ilustrativos da especial atenção ao cuidado estético na
modelação do volume, traduzindo uma simplicidade geométrica
moderna e purista que, no conjunto da obra arquitetónica de Nadir
Afonso, será o exemplo que talvez nos remeta mais diretamente
para o vocabulário “Corbusiano”
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