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“Fernando Aguiar tem um percurso conhecido sobretudo como poeta
e artista performativo tomando as letras e a palavra como principais
matérias das suas intervenções literárias e visuais. Na experimentação
do corpo e do espaço, a letra e a palavra surgem como elementos
desconstrutores de discurso e simultaneamente ativadores de sentidos
para lá da mais imediata visibilidade.”
Ana Ruivo

Sem título,
63,5x110,4 cm,
1972

Capa: Ensaio Nº213, 1982

Natural de Lisboa, Fernando Aguiar (n.1956) é
Licenciado em Design de Comunicação pela Escola
Superior de Belas Artes de Lisboa. Paralelamente
à sua actividade como artista plástico, poeta e
performer, Fernando Aguiar organizou festivais,
exposições e antologias de poesia experimental,
entre os quais Poemografias: Perspectivas da
Poesia Visual Portuguesa (1985, com Silvestre
Pestana), 1º Festival Internacional de Poesia Viva
(1987), Concreta, Visual, Experimental, Poesia
Portuguesa 1959-1989 (1989, com Gabriel
Rui Silva), Visuelle Poesie Aus Portugal (1990),
Poesia Experimental dels 90 (1994) e Imaginários
de Ruptura, Poéticas Experimentais (2002). Esta
intensa atividade contribuiu decisivamente para a
divulgação e afirmação nacional e internacional
da poesia experimental portuguesa.

Na obra de Fernando Aguiar, que se inicia na
década de 1970, encontramos uma intersecção
singular entre escrita, pintura, instalação e
performance. O desenho e os processos de
inscrição da letra são desenvolvidos num
constante contraponto entre a pura visualidade
plástica da pintura e da colagem, por um lado, e a
sua presentificação corporal através de modos de
interação participativa e presencial que envolvem
público, autor e signos. A presença performativa
e tridimensional da letra e da palavra manifestase igualmente em projetos de instalação e de
arte pública, como é o caso do parque Soneto
Ecológico (1985, 2005), plantado em Matosinhos
em 2005. A experimentação visual e sonora com
a palavra ocorre ainda sob a forma de livros,
mas é no desenvolvimento de uma poética da
performatividade presencial do sujeito e da
palavra e numa pesquisa plástica e pictórica da
letra que a sua obra mais se singulariza.

Obras principais >
Dos seus livros de poesia, refiram-se: Poemas +
ou - Histo(é)ricos (1974), O Dedo (1981), Minimal
Poems (1994), Os Olhos que o Nosso Olhar Não
Vê (1999), Tudo por Tudo (2009) e Estratégias do
Gosto (2011). Publicou uma caixa de postais com

poemas visuais: Imaginando la
poética. Poesia Visual (Madrid,
delCentro
Editores,
2010).
Algumas das suas performances
estão também documentadas
em livro: Rede de Canalização
(1987), Recent Actions (1997) e
A Essência dos Sentidos (2001).
Organizou o 1º e o 2º Encontro
Nacional
de
Performance
(Torres Vedras, 1985; Amadora,
1988) e realizou inúmeras
intervenções e performances
poéticas em festivais, museus
e galerias de arte em mais de
uma dezena de países. Das suas
exposições individuais refiramse: POESI AV ISUAL (Lisboa,
1979), Ensaios para uma Nova
Expressão da Escrita (Lisboa,
1983), Palavras Sob Palavra
(Torres Vedras, 1984) e O Papel
dos Signos (Setúbal, 1992).
Destaque-se ainda o Arquivo
Fernando Aguiar, uma colecção
de
literatura
experimental
constituída por cerca de 2.500
originais, para além de livros,
catálogos e outra documentação
de poesia experimental e visual,
mas também de áreas afins
como a arte conceptual, Fluxus,
performance e arte postal,
produzidas a partir da segunda
metade dos anos 60, com uma
especial incidência na poesia
visual dos anos 80 e 90.

Soneto Digital
56x43 cm, 1978

3

+AAA 1º Núcleo - 1972-1985
Aguiar Art Action

•

45 Anos de FUTUROSCOPIA

A Casa da Liberdade - Mário Cesariny apresenta aquele que é o 1º núcleo
da exposição retrospectiva dedicada aos 45 anos de actividade artística
de um dos mais relevantes autores portugueses na área da performance,
poesia visual e experimental, Fernando Aguiar.
Intitulada +AAA, como se de um rating atribuído por uma qualquer
agência de notação financeira se tratasse, é uma mostra que pretende
fazer justiça a um artista cujo labor intenso e sistemático esteve sempre
dedicado à criação, sem concessões fáceis às lógicas que o mercado
das artes normalmente tece. Mantendo a excelência do seu programa,
da sua linguagem efectiva e da sua contundência discursiva, a par com
uma moral e ética vertebral, a produção artística de Fernando Aguiar
assumiu sempre uma urgência, uma determinação existencial. Daí que
muitas das suas obras fossem feitas para um fim específico e recusasse
o autor a natural ideia de posteridade e legado. Não obstante, algumas
dessas obras resistiram ao tempo, felizmente, e são agora apresentadas
nesta mostra retrospectiva dividida em 3 partes cuja inauguração acontece,
não por acaso, no dia em que esta Casa da Liberdade cumpre o seu 4º
aniversário, em 2 de Novembro de 2017, e numa altura em que pairam
ventos ameaçadores sobre a própria Liberdade, não apenas a de criação
artística, um pouco por todo o Mundo, a que é fundamental dar resposta,
contrapondo sensibilidade poética à barbárie.
Este primeiro núcleo expositivo apresenta obras realizadas entre 1972
e 1985, dando especial destaque a uma série de desenhos e colagens
de inspiração surrealista, assim como a algumas colagens poéticas que
sugerem afinidades com o trabalho poético e visual realizado por Mário
Cesariny ao longo da década de 1940.
Seguir-se-á, em 2018, a apresentação dos dois outros núcleos temáticos,
sendo o 2º dedicado à produção artística realizada entre 1986 e 1999
e o 3º dedicado à obra realizada por Fernando Aguiar desde o início
deste nosso século XXI, a terem lugar na Perve Galeria de Alfama e de
Alcântara, respectivamente.
Ao todo, a mostra apresentará cerca de duas centenas e meia de obras,
organizadas numa lógica retrospectiva e referentes a quatro décadas e
meia de produção artística. Serão ainda apresentadas várias performances
do autor e reencenadas algumas das suas acções performativas que nunca
chegaram a ser gravadas.
Fernando Aguiar é um artista singular no campo da performance e da
poesia visual e experimental, sendo considerado um dos mais internacionais
poetas visuais portugueses contemporâneos.
A sua obra assume especial notoriedade na coleção artística e documental
da Casa da Liberdade - Mário Cesariny, que dedica um dos seus núcleos
temáticos à arte experimental. Nele figuram obras de vários autores
igualmente relevantes no contexto nacional e internacional. Destacam-se os
espólios de, entre outros, Ernesto M. de Melo e Castro e Alberto Pimenta,
a par com Fernando Aguiar, em torno dos quais se preparam, também
para o futuro próximo, exposições procurando dar expressão à enorme
relevância que o seu legado assume no domínio da criação e renovação
do discurso artístico nos séculos XX e XXI.
Carlos Cabral Nunes
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“Na obra de Fernando Aguiar, que se inicia na década de 1970, encontramos uma intersecção
singular entre escrita, pintura, instalação e performance. O desenho e os processos de inscrição
da letra são desenvolvidos num constante contraponto entre a pura visualidade plástica da pintura
e da colagem, por um lado, e a sua presentificação corporal através de modos de interação
participativa e presencial que envolvem público, autor e signos. A presença performativa e
tridimensional da letra e da palavra manifesta-se igualmente em projetos de instalação e de arte
pública, como é o caso do parque Soneto Ecológico (1985, 2005), plantado em Matosinhos em
2005. A experimentação visual e sonora com a palavra ocorre ainda sob a forma de livros, mas
é no desenvolvimento de uma poética da performatividade presencial do sujeito e da palavra e
numa pesquisa plástica e pictórica da letra que a sua obra mais se singulariza.”
Manuel Portela

Ensaio deste tamanho, fotografia, prova única/vintage, 24x18 cm, 1980

“Todavia, em Fernando Aguiar, além de todas as conotações propriamente letristas, parece que
a sua atitude assume tematizações metalinguísticas. Não se trata apenas de falar da linguagem
por meio da linguagem quando se faz poesia ao escolher letras para formar poemas, mas, na
obra de Fernando Aguiar, de justificar determinadas teorias da linguagem.
Ao flagrar o poema no momento mítico de sua produção, o poeta flutua entre símbolos gráficos
simulando a busca da significação; o astronauta flutua no espaço preenchido pelas letras assim
como o poeta penetra na Noosfera. Noonauta, o poeta explora os sistemas linguísticos e
semióticos em seus eixos de seleção e combinação – em termos de Roman Jakobson, o poeta
projeta o eixo da seleção no eixo da combinação ao realizar as linguagens em sua função
poética - . “
Antonio Vicente Seraphim Pietroforte
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A Comunicação inconsciente, 27,9x21 cm,1972

A espoleta do último nada, 1977
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A ideologia dos Tecnocratas, 33,6x23,7 cm, 1972

A água e o fogo, 68x53,5 cm, 1974-77
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Sem Título, 31x21,7 cm, 1973

Sem Título, 31x21,7 cm, 1973

Sem Título, 31x21,7 cm, 1973

Sem Título, 31x21,7 cm, 1973

Sem Título, 31x21,6 cm, 1975

Sem Título, 31x21,6 cm, 1975

Sem Título, 31x21,6 cm, 1975

Sem Título, 31x21,6 cm, 1975
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(De)Pender, 53,5x43,5 cm, 1974

10

(Des)Ordem !, 56x43 cm, 1978

Dois dedos de conversa, 37,7x27,2 cm, 1978

Afogado na cultura, 56x43 cm, 1980
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Sem título, Técnica mista sobre cartolina, 17,5x14,5 cm, 1976
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“Na sua obra junta a dimensão verbal e textual do poema a
uma visualidade gráfica, recorrendo a vários suportes, por vezes
encontrados no quotidiano, para uma objectualização da imagem. A
palavra e a imagem articulam-se de modo a suscitar novos processos
de significação.”
João Fernandes

Ensaio para uma nova expressão da problemática, 50,5x55,5x2 cm, 1982
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Apanha-comentários, 150x99,3 cm, 1983
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Os olhos que o nosso olhar não vê, 56x43 cm, 1980
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O vira-casaca, 56x43 cm, 1980

O Corpo e a Alma, Leter-Press, Tinta-da-china e colagem
s/ papel, 38,3x31 cm 1972-78
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Èpoppée portugaise, Centro Georges Pompidou, Paris, fotografia, prova única/vintage, 18x13cm, 1984

Segurança interna, IV Bienal de Arte de V. N. Cerveira, fotografia, prova única/vintage, 9x12cm, 1984
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Ensaio (ex-coleção de Ana Hatherly),
48x38 cm, 1986

Ensaio Nº 237, 65,5x50 cm, 1982

Ensaio Nº 488, 70x50 cm, 1984

Ensaio Nº 485, 70x50 cm, 1984

Ensaio Nº 423, 40,5x30,5 cm, 1983

Ensaio Nº 420, 40,5x30,5 cm, 1983

Ensaio Nº 428, 40,5x30,5 cm, 1983

Ensaio Nº 454, 70x50 cm, 1984
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“Falar de Aguiar é falar de uma obra inquieta, dinâmica, vibrante,
provocativa e da ruptura dos padrões de linguagem historicamente
estabelecidos. Sua poesia transita pelas muitas faces da linguagem
e constantemente transpõe os muros da tradição e do cânone. Na
inquietude do seu fazer poético, a linguagem é ressignificada de
vários modos e, para isso, utiliza-se da experimentação na palavra,
na estética e na performance”
Priscila Vasques Castro Dantas

Poesia Visual II, fotografia, prova única/vintage, 65x50 cm, 1984
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Ensaio para uma natureza morta (Nº 498), fotografia, prova única/vintage, 65x50 cm, 1984
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“Intervenções poéticas com elementos simples; letras sobrevoando o cenário ou impregnadas
sobre diversos materiais. Signos em múltiplas cores pendidos por fios invisíveis ou por
pequenas cordas que fizeram a função de pontes entre mundos distintos, entre margens
plásticas complementares.
As obras visuais e as ações ou performances de Fernando Aguiar compartilham determinados
sinais e identidade: o achado e o poder de persuasão dos elementos empíricos, ou seja, a
participação do mundo sensorial, como meio para transmitir ao espectador suas mensagens,
e como fim até o devir do ato ou do fato.”
Floriano Martins

Ensaio para uma nova interacção da escrita
fotografia, prova única/vintage, 60x40cm, 1985

“A poética de Fernando Aguiar, por outras palavras, oscila na tensão dialética dominante
entre estruturação e desconstrução. Veja-se como retoma a forma clássica do soneto e
intervém sobre ela no conhecido poema “Soneto Digital”, 1978, (cf. Antologia da Poesia
Experimental Portuguesa: Anos 60 . Anos 80, 2004, p. 309) e, no domínio da chamada
“Land Art”, instalou, em Matosinhos, o “Soneto Ecológico”, 2005. Trata-se de uma instalação
ambiental, de 110x36 metros, constituída por 70 árvores organizadas em 14 filas com 5
árvores cada uma, que correspondem aos 14 versos da estrutura do soneto, distribuídas por
duas quadras e dois tercetos (cf. Pelos Contornos da Luz, 2007, pp. 56-57).”
Jorge Pais de Sousa
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Ensaio para uma nova expressão da escrita, fotografia, prova única / vintage, 88x68 cm, 1983
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Ensaio a duas mãos (para o Alberto Pimenta), 70x50 cm,
1996-97

(Re)Descobertas, 100,5x80,5 cm, 1997
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O poeta, 94,5x74,5 cm, 1997
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Ensaio, serigrafia, 50x35cm, 1986

Constelação poética, serigrafia, 35x50cm, 1995
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EP, serigrafia, 33x25cm, 2011

Magia da conjunção (com Vasco Folha), serigrafia, 50x35 cm, 1989
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