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Para além do olhar. O índice precede o protótipo. 

Esta quase íntima exposição de Manuel Casimiro parece uma provocação.  

Numa das salas dispõem-se pinturas sobre cujos fundos verdes, ou vermelhos, ou negros, formas para-
geométricas e linhas, ou paisagens, se organizam numa espécie de coreografia ou encenação polícroma 
sobre espaço e tempo. Pintura abstrata? Pintura figurativa? Meta-pintura? Certamente uma abordagem 
desconstrutiva da representação e da coisa a que chamamos arte. 

Noutra zona da exposição, deparamo-nos com uma série de 'photographies erotiques', adquiridas por 
Manuel Casimiro em Portugal, mas provavelmente produzidas em França no final do século 19, ou início do 
seguinte. Em si mesmas, correspondem aos cânones do 'voyeurisme'. No entanto, estes 'ready-made' 
'retificados', como diria Duchamp, foram abordados pelos 'ovóides' 'casimirianos', deixando de ser, por 
causa desta visita e metamorfose inesperadas, exemplares de uma qualquer coleção da arte na era da sua 
'reprodutibilidade técnica' (Walter Benjamin), instaurando assim uma espécie de reinscrição das autorias e 
da unicidade material da 'obra de arte': aquela que resulta da apropriação levada a cabo por Manuel 
Casimiro, e a do fotógrafo desconhecido que 'tirou' as fotografias dos modelos de carne e osso, igualmente 
desconhecidos. A sua originalidade passa deste modo a ter uma dupla origem, inscrição e certificação, para 
o que concorreram um fotógrafo, uma indústria e um gesto de deslocação semiológica ('casimiriana'). 

Numa época em que novas formas de puritanismo e ditadura estética espreitam o mundo dos museus, da 
publicidade e da arte, esta metamorfose dos protótipos do erotismo ocidental nos alvores da fotografia 
desencadeada pelas operações sintagmáticas de Manuel Casimiro abrem docemente um outro olhar sobre 
a origem, magmática, mas também oceânica, de tudo o que somos e conhecemos. 

Uma apropriação diversa é a que resulta da transformação de livro de Gérard-Georges Lemaire, "L'univers 
des Orientalistes" (2000), um livro luxuoso sobre os pintores orientalistas, num novo lugar de inscrição do 
fazer arte e do olhar a arte: “You take a picture by Rembrandt and, instead of looking at it, simply use it as an 
ironing-board.” (Marcel Duchamp) 

Finalmente, no chão da magnífica sala virada a nascente do Espaço Camões da Livraria Sá da Costa, situada 
na Praça Luís de Camões, onde a Ocupart apresenta esta exposição iniciática de uma outra em preparação, 
com abertura prevista para 2019, pousa uma das obras mais intrigantes de Manuel Casimiro: "Estrutura de 
frutos e legumes" (1975). Uma malha ortogonal cujas interseções são ocupadas por tomates, batatas, pêras, 
laranjas e limões, estabelece uma raro diálogo entre espaço, matéria e tempo, três arquétipos que há muito 
se digladiam pelo topo do pódio da precedência filosófica. É porventura a sua obra mais assertiva sobre a 
insuficiência de uma visão estritamente monista do mundo. Uma espécie de prova sensível e mental de que 
a arte sempre esteve entre nós para demonstrar o erro crasso de qualquer monismo. O tempo, afinal, 
comanda a matéria. A Natureza, depois de morta, ainda apodrece, servindo de pasto a outras vidas. 

Imiscuindo-se em tudo isto, aquele 'ovóide' — como lhe chama Manuel Casimiro — testemunha em toda a 
sua obra, não apenas uma marca de originalidade indelével, não apenas uma diferença semiótica congenial 
ao estruturalismo e à linguística que prosperou em França nas década de 50, 60 e 70 do século passado — 
influenciando os artistas do efémero movimento "Supports/ Surfaces" (Louis Cane, Marc Devade, Claude 
Viallat), e ainda mais os neo-minimalistas europeus do grupo BMPT (Daniel Buren, Olivier Mosset, Niele 
Toroni, Michel Parmentier), mas sobretudo algo mais forte e antropológico, nascido sabe-se lá porquê e 
donde: a impressão 'casimiriana'. Um vislumbre a que Alfred Gell teria chamado, seguramente, 'index'.  

O 'ovóide' anuncia, ao mesmo tempo, a presença de uma obra de arte e a presença do seu autor, 
independentemente da paisagem, 'abstração' ou 'ready-made' onde entre. Em certo sentido, poderemos 
dizer que o mundo 'casimiriano' é o lugar onde a sua impressão digital, isto é, o 'ovóide', decide entrar. 
Frequentemente em obra alheia, que ganha novo autor por efeito da apropriação, mas também na obra 
própria que, por causa desta 'arqueofania' (Robin Mackay, 2014), acaba por se afastar também de Manuel 
Casimiro ganhando a autonomia propulsionada pela força semiótica deste Ovóide.   

António Cerveira Pinto
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Beyond	the	gaze.	Index	before	the	prototype.	

		

This	almost	intimate	exhibition	of	Manuel	Casimiro	seems	a	provocation.		

In	one	of	 the	gallery	spaces,	 there	are	paintings	on	whose	green,	 red,	and	black	backgrounds,	para-geometric	
shapes,	and	lines,	and	even	landscapes,	are	organized	in	a	kind	of	polychromatic	choreography	over	space	and	
time.	Is	it	an	abstract	painting?	Is	it	figurative?	Or	just	meta-art?	They	certainly	are	a	deconstructive	approach	to	
representation	and	to	that	thing	we	call	Art.		

In	 another	 area	 of	 the	 exhibition,	we	 come	 across	 a	 series	 of	 'photographies	 érotiques',	 acquired	 by	Manuel	
Casimiro	in	Portugal,	but	probably	produced	in	France	by	the	end	of	19th	Century.	They	epitomize	the	canons	of	
voyeurism,	of	course.	However,	these	'rectified	ready-mades',	as	Duchamp	would	call	them,	were	approached	by	
the	so-called	 'casimirian'	ovoids,	ceasing	to	be,	as	a	consequence	of	this	unexpected	visit	and	metamorphosis,	
just	copies	of	a	collection	of	art	in	the	era	of	its	mechanical	reproduction	(Walter	Benjamin),	thus	retrieving	the	
old	authorship	and	the	material	uniqueness	of	the	artwork—the	one	that	results	from	the	appropriation	carried	
out	by	Manuel	Casimiro,	but	also	by	the	unknown	author	who	'took'	photographs	of	equally	unknown	flesh-and-
blood	models.		

The	 new	 originality	 has	 thus	 a	 double	 origin,	 two	 inscriptions	 and	 a	 reinforced	 certification,	 for	 which	 a	
photographer,	an	industry	and	a	gesture	of	semiological	displacement	('casimiriana')	converged.		

At	a	time	when	new	forms	of	puritanism	and	aesthetic	dictatorship	lurk	 in	the	world	of	museums,	advertising,	
and	art,	 this	metamorphosis	of	 the	prototypes	of	western	eroticism	at	 the	dawn	of	Photography,	 triggered	by	
Manuel	Casimiro's	semiotic	provocations	opens	a	sweet	perspective	to	what	we	really	are	and	to	what	we	know.		

A	 different	 kind	 of	 appropriation	 is	 the	 transformation	 of	 Gerard-Georges	 Lemaire's	 book,	 "L'univers	 des	
Orientalistes"	(2000),	a	 luxurious	anthology	on	Orientalist	painters,	 into	a	new	place	for	art	making	and	for	art	
staring:		

—"You	 take	 a	 picture	 by	 Rembrandt	 and,	 instead	 of	 looking	 at	 the	 painting,	 simply	 use	 it	 as	 an	 ironing	
board."	(Marcel	Duchamp).		

Finally,	on	the	floor	of	the	magnificent	main	gallery	of	Espaço	Camões/	Livraria	Sá	da	Costa,	we	can	go	back	in	
time	and	see	one	of	the	most	interesting	artworks	by	Manuel	Casimiro:		

—	"Structure	of	fruits	and	vegetables"	(1975).		

An	 invisible	 orthogonal	 mesh	 whose	 intersections	 are	 occupied	 by	 tomatoes,	 potatoes,	 pears,	 oranges,	 and	
lemons,	 establishes	 a	 rare	 dialogue	 between	 space,	 matter	 and	 time,	 three	 archetypes	 that	 have	 long	 been	
disputing	the	top	of	the	podium	of	philosophical	precedence.	This	piece	is	perhaps	his	most	assertive	work	on	
the	impossibility	of	a	strictly	monistic	view	of	the	world.	A	kind	of	sensitive	and	mental	proof	that	art	has	always	
been	among	us	to	demonstrate	the	gross	error	of	any	monism.	Time,	after	all,	commands	what	happens—“what	
is	the	case”,	according	to	Ludwig	Wittgenstein.	Nature,	after	passing	away,	still	rots,	serving	as	pasture	to	other	
living	creatures.		

Immersing	itself	in	all	this,	the	'ovoid'	-	as	Manuel	Casimiro	calls	it	-	witnesses	in	all	his	work,	not	only	a	mark	of	
originality,	not	just	a	'difference',	congenial	to	that	Structuralism	that	flourished	in	France	in	the	1950s,	60	and	
70s,	but	above	all	something	stronger	and	anthropological	born	from	the	 'casimirian'	 impression.	A	glimpse	to	
which	Alfred	Gell	would	have	called	an	'index'.		

The	'ovoid'	announces	at	the	same	time	the	presence	of	a	work	of	art	and	the	presence	of	its	author,	regardless	
of	 the	 landscape,	 'abstraction'	or	 'ready-made'	where	 it	 enters.	 In	one	 sense,	we	can	 say	 that	 the	 'casimirian'	
world	is	the	place	where	a	fingerprint,	that	is,	the	'ovoid',	decides	to	enter.	Often,	in	someone	else's	work,	which	
gains	 a	 new	 identity	 from	 a	 new	 author’s	 appropriation,	 but	 also	 in	 the	 work	 itself	 which,	 because	 of	 this	
'archeophany'	(Robin	Mackay,	2014),	ends	up	also	moving	away	from	Manuel	Casimiro,	gaining	that	autonomy	
caused	by	the	semiotic	force	of	the	Ovoid.		

Antonio	Cerveira	Pinto	
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Estrutura de Frutos e Legumes, 1975  
120 x 120 cm 
Tecido preto, frutas e vegetais 
Black fabric, fruits and vegetables



Pintar a Ideia, 2013  
33,5x54 cm 
Acrílico sobre papel 
Acrylic on paper �5



Ecrã, 2016  
35x50 cm 
Acrílico sobre papel  
Acrylic on paper
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Para além do olhar – Movimento invisível, 2013  
35x50 cm 
Acrílico sobre papel 
Acrylic on paper
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Para além do olhar – Movimento invisível, 2013  
35x50 cm 
Acrílico sobre papel 
Acrylic on paper



Corps-langage, 1976 
(16,4x11 cm) 
Acrílico sobre fotografia 
montada em cartão de 
gabinete 
Acrylic on albumen print 
mounted on cabinet card
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Corps-langage, 1976 
(16,3x10,8 cm) 
Acrílico sobre fotografia 
montada em cartão de 
gabinete 
Acrylic on albumen print 
mounted on cabinet card



Corps-langage, 1976  
16,4x10,8 cm 
Acrílico sobre fotografia montada em cartão de gabinete  
Acrylic on albumen print mounted on cabinet card �10
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Corps-langage, 1976  
16,4x10,8 cm 
Acrílico sobre fotografia montada em cartão de gabinete  
Acrylic on albumen print mounted on cabinet card



Projecto com frutos e legumes de 1975 revisitado em 2018, 35x50 
cm 
Série de sete fotografias numeradas, acrílico e tinta da China sobre fotografia 
Acrylic and Indian ink on photo print
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Intervenção em 2018 da imagem ‘Projecto com frutos e legumes de 1975 revisitado em 2018 
2018 (63x91 cm) 
Acrílico em fotografia 
Acrylic on photo print �13



L’univers des Orientalistes, 2012-2018  
(32x28x3 cm) 
Livro brochado ‘L’univers des Orientalistes’, de Gérard-Georges Lemaire (2000), acrílico sobre papel. 
Brochure book ‘L’univers des Orientalistes’, by Gérard-Georges  
Lemaire (2000), acrylic on paper
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BIO 

Manuel Casimiro (Porto, 1941) é um pintor, escultor, fotógrafo, designer, cineasta 
português, que reside e trabalha no Porto. Em 1976 recebe uma bolsa da 
Fundação Calouste Gulbenkian para desenvolver um projecto de investigação na 
área das artes visuais, partindo então para França por dois anos. Viaja pela Europa 
e EUA, tendo residido em Nova Iorque entre 1978 e 1979. Fixa-se em Nice, cidade 
onde permanecerá durante mais de dezoito anos. É durante esse exílio voluntário 
que trava conhecimento e se relaciona com intelectuais como Eduardo Lourenço, 
Michel Butor, Vincent Descombes, Jean-François Lyotard, Raphael Monticelli, 
Pierre Restany assim como com Peggy Guggenheim.[13] Expõe pela primeira vez 
em 1968, na Galeria 111, de Manuel de Brito. Faz mais de quarenta exposições 
individuais. Em colectivo está presente em mais de oitenta, em Portugal, Espanha, 
França, Suíça, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e Japão. A sua obra, 
para além de figurar em colecções privadas em diversos países, marca também 
presença no espólio de diversos museus, entre os quais o Centro de Arte 
Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), o Museu Colecção Berardo 
(Lisboa), a Fundação de Serralves (Porto), o Centro Galego de Arte 
Contemporânea (Santiago de Compostela), Museu Estremenho e Ibero-americano 
de Arte Contemporânea (Badajoz), o Museu de Arte Moderna e Contemporânea 
de Nice, o Museu Municipal João de Castilho - Núcleo de Arte Contemporânea 
(Tomar). 

Manuel	Casimiro	is	a	Portuguese	painter,	sculptor,	and	photographer.	 In	his	 long	career,	he	
has	exhibited,	 individually	and	collectively,	 in	many	European	countries,	 in	 the	USA,	Brazil,	
and	China.	His	works	 are	 part	 of	many	private	 collections	 and	museums	 such	 as	 Calouste	
Gulbenkian,	 Berardo	 Collection,	 Serralves	 Foundation,	 Centro	 Gallego	 de	 Arte	
Contemporáneo	and	many	others.	


