
setembro—novembro 2021 6 anos +

Galerias Municipais—Pavilhão Branco

duas ou três
coisas que vi
na exposição
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curadoria Sergio Fazenda Rodrigues

Um estranho aqui cheguei
Pedro Calapez e Alexandre Conefrey

Galerias Municipais — Pavilhão Branco
Jardim do Palácio Pimenta

Campo Grande, Lisboa
Terça a Domingo: 10h-13h e 14h-18h

Entrada Livre

Visitas guiadas por marcação
mediacao@galeriasmunicipais.pt

As condições de visita das nossas
galerias estão sujeitas às normas de

segurança da Direção-Geral da Saúde.

Um estranho aqui cheguei, título desta
exposição, é também o primeiro verso de

um conjunto de poemas
de Wilhem Müller.W I N T E R R E I S E

Vou imaginar ideias e sentimentos que
associo ao Inverno e ver como ele pode
ser linguagem, como pode ser imagem:

Posso desenhar, pintar,
escrever

e dizer,
posso fotografar e

filmar,
recortar, rasgar, colar,

posso esculpir
e modelar,

posso cantar e dançar...
o Inverno.

O compositor Franz Schubert criou um 
ciclo de canções no qual esses escritos 
são cantados.
Foi há cerca de duzentos anos, na década 
de 1820, século dezanove.

... e é uma estranha palavra, "Winterreise"

  que quer dizer?

É alemão e significa Viagem de Inverno

pensei
perguntei

Será que agora, em 2021, os artistas 
visuais Alexandre Conefrey e Pedro Calapez 
nos convidam a uma "Viagem de Inverno" 
aqui no Pavilhão Branco?

Olho em volta, para dentro e para fora da 
galeria, vejo as obras e vejo o jardim.

E que Inverno sera esse

Penso para dentro
e para fora de mim.



Curioso...

estamos numa exposição de artes visuais e 
falamos tanto de poesia, música…

As expressões artísticas são tão diferentes entre 
si, mas usamos muitas vezes as
mesmas palavras para as compreender...

Há tons das notas musicais, tons das palavras 
de um poema, tons das cores; há composição 
pictórica e composição musical; há ritmos 
visuais, texturas sonoras e tantos
                                                      outros termos!

Em várias dessas imagens está representado
um objeto voador...
Não o identifico logo... mas vejo que não
é um OVNI (Objecto Voador Não Identificado)...

Também não é um avião, nem um helicóptero…

Parece mais um balão, mas não é um
balão de ar-quente…

*O nome vem de Carl Von Zeppelin, engenheiro que popularizou este tipo de aeronaves.
“Airships” é o nome que receberam nos EUA, ou seja, “navios dos ares”.

— É um balão dirigível, um zepelim*

Penso em muitas dessas palavras quando 
vejo os trabalhos de Pedro Calapez:

  t o m
Viajei com Calapez e Conefrey no Pavilhão Branco
e levo comigo esta folha de sala.

Vou agora escutar Winterreise e 
continuar a pensar, pensar, sentir.

Vou desenhar um desses "navios dos ares" e imaginar
uma viagem ao longo da minha vida.
Vou criar um voo interior!

composicao
       ritmo

São imensos os trabalhos
de Alexandre Conefrey.

Estão instalados de diversas maneiras, e 
muitos estão mesmo suspensos no espaço
tridimensional, fora da parede! Ainda serão 
desenhos e pinturas, tão longe da parede?

Vou pensar sobre isso.


