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A propósito das duas exposições de Paula Rego apresentadas em Madrid,
nos dias 24 de Setembro (“O Vinho”, na Galeria Marlborough”), e 25 de
Setembro (“Retrospectiva”, no Museu Nacional Centro de Arte Rainha
Sofia), e porque tivemos a oportunidade de poder visitá-las, partilhamos
algumas impressões relacionadas as obras apresentadas na capital
espanhola.
Desde logo a nossa declarada empatia com a artista portuguesa que em
diversas entrevistas dadas a jornais ibéricos (v.g. O Expresso, Revista
Actual, de 22 de Setembro e o El País, do dia 24 do mesmo mês), declara
decisivamente que a sua obra é exemplarmente influenciada por Rafael
Bordalo Pinheiro, o que nos agrada de sobremaneira; em segundo lugar a
nossa satisfação pelo estrondoso sucesso da exposição retrospectiva de
Madrid, em cuja inauguração estiveram várias centenas de pessoas, entre
individualidades e simples admiradores da artista e da sua obra; em
terceiro lugar, evidentemente, a extrema qualidade continuada da sua
obra. É verdade que a maior parte das obras expostas no Museu Rainha
Sofia já as tínhamos apreciado em Lisboa e no Porto, no entanto há lugar
destacado no Espaço das Exposições Temporárias do Museu madrileno,
no Piso 0, para a apresentação de alguns quadros inéditos pintados nos
anos de 2005 e 2006 que nos mostram uma Paula Rego igual a ela
própria, em grande momento de criatividade efabular, com os seus
habituais manifestos esconjóricos de infância, da realidade socioeconómica do nosso país e registos lumínicos de paisagens humanas,
paisagens de interiores e de imagens reflectidas pelos espelhos do eterno
convívio entre o consciente e o subconsciente humanos.

Destacam-se, pelo seu dinamismo narrativo e qualidade estética, pinturas
feitas em pastel sobre cartão, como o “A Tia”, de 2006, o tríptico “O
Pescador” , de 2006 e “Scarcrow and the Pig”, obra de 2006, as quais
consubstanciam o estilo inconfundível de Paula Rego, projectado no gosto
pelas mudanças técnicas e de estilo, não se fixando numa única
gramática técnica de pintura, desenhando e pintando o que vê, cultivando
o gosto pela liberdade criativa e apelando a um universo pessoal muito
original marcado pelas referências ao fantástico, à fábula e às marcas
temporais do seu crescimento.
Na Galeria Marlborough, sito à Rua Orfila, 5, bem próxima da Praça
Cristóvão Colombo, somos presenteados com uma exposição constituída
por catorze litografias, intitulada “O Vinho”, da autoria de Paula Rego e
resultantes de um projecto da Enitharmon Editions com a artista
portuguesa(o quarto projecto conjunto). Estas litografias foram inspiradas
na novela “Corta” do escritor novelista português João de Melo, daí
resultando a edição limitada, de luxo, de 100 exemplares desta obra,
acompanhada de uma litografia a cores, 59 cmx47cm, numeradas e
assinadas por Paula Rego, estampadas no Royal College of Art de
Londres, a primeira experiência a cores feita por Paula Rego para a
Enitharmon.
O conjunto de litografias apresentadas, todas elas datadas de 2007,
mostra-nos uma pintura de grande violência humana, social e visual,
provocada pela embriaguez, alegoria e simbólica de uma sociedade em
mutação de valores e de vivências. A garrafa omnipresente em todas as
litografias, no chão, nas mãos e bocas de bébés, de amas, de mulheres e
homens, mostram-no quadros narrativos de grande e perturbador
dramatismo. Alegoria e simbólica dos tempos, tal como os vê Paula Rego,
com o seu olhar imperturbável e a aplicação exemplar de cambiantes
perfeitos manifestados na exemplar conjugação da cor, enquanto
figuração, e do desenho, enquanto registo de histórias-curtas que a
escrita não consegue fixar. Surpreendente e perversamente belo.

