


Mário Dionísio foi um dos intelectuais que mais se debruçou sobre as vicissitudes do movimento neo-rea-
lista português. Defensor de uma natural interdependência entre «forma» e «conteúdo», realizou um
profundo trabalho de reflexão acerca dos destinos de uma estética que, a seu ver, não deveria nunca
embalar em dogmatismos político-partidários. Por isso, as suas palavras, publicadas nos muitos periódicos
que entre os anos 40 e 60 davam destaque à produção cultural, foram sempre no sentido de uma fusão
entre as formas da arte moderna e a mensagem humanista inerente ao imperativo da época,
demonstrando que os ventos que sopravam de Leste, da distante e mítica União Soviética de Estaline, não
trariam nada de positivo à manifestação espontânea e transformadora em que se havia formado o
movimento do neo-realismo português.

Na verdade, o período do pós-guerra significara para a oposição política ao regime do Estado Novo um
novo alento na defesa de uma democratização do sistema político e social português, coincidindo assim
com a ascensão e maior visibilidade da estética neo-realista ao nível das artes plásticas. Porém, o desânimo
que se projectou sobre todo o movimento oposicionista, após o insucesso da campanha do general Norton
de Matos à Presidência da República, em 1949, trouxera ao próprio movimento neo-realista uma
necessidade de avaliação que necessariamente determinaria um esfriamento das suas intenções,
acabando por se prolongar até meados dos anos 50, mas já sem qualquer esperança concreta ao nível da
uma transformação social imediata. O trabalho de consciencialização activa do receptor da obra de arte
fazia-se então tendo em conta o longo prazo, acreditando assim na inevitabilidade formativa desse
empenhamento colectivo, feito de contributos individuais de índole plural ao nível estilístico e temático,
que significou o projecto neo-realista em artes visuais.

Podemos então observar que esta pintura a óleo de grandes dimensões da autoria de Mário Dionísio,
nunca finalizada, remete-nos desde logo para uma espécie de síntese dos temas essenciais que ocuparam
as preocupações conteudistas dos artistas do neo-realismo. Da maternidade, ao centro da tela, ao trabalho
do operariado fabril e às reuniões clandestinas, no canto inferior direito, passando pelo trabalho do
campesinato, em toda a zona superior da tela, ou do labor da estiva, no cais, à paisagem industrial e ainda
ao lazer - uma avaliação crítica da vida nocturna, numa influência directa da «nova objectividade»
produzida na Alemanha por Georg Grosz ou Otto Dix – Mário Dionísio elabora uma das mais ambiciosas
tentativas de realização da pintura neo-realista. Por outro lado, o nível de concentração temática traduz
ainda a obra como uma espécie de mosaico formal do próprio movimento, impondo-lhe soluções de
composição diversas, consoante os temas abordados.

Todavia, podemos ainda interpretar esta obra como uma das metáforas mais decisivas sobre o próprio
destino do movimento neo-realista no que às artes plásticas diz respeito. Inacabada, ou mesmo
abandonada, esta pintura de grande escala simboliza também, de algum modo, esse afastamento
deliberado com que o neo-realismo se viu confrontado a partir de meados dos anos 50. Como se esse
ambicioso projecto de intervenção cívica e artística tivesse sido suspenso (afinal, para sempre), antes
mesmo de produzir alguns dos resultados com que haviam sonhado todos os oposicionistas ao
salazarismo.

David Santos e Luísa Duarte Santos

Uma arte do povo, pelo povo e para o povo: Neo-realismo e artes plásticas: exposição documental
Museu do Neo-realismo - CM Vila Franca de Xira, 2007



ESTA EXPOSIÇÃO

Um quadro com alguma história

Rever este quadro de Mário Dionísio (que não pertence ao seu espólio e que, portanto, não temos
na Casa da Achada-Centro Mário Dionísio) e reler o texto publicado em 2007 (ver página anterior), no
catálogo da exposição de artes plásticas que inaugurou o Museu do Neo-Realismo, (a primeira das
duas vezes em que este quadro inacabado e não datado até agora foi exposto, figurando aí como
ponto de partida de muitas outras obras e ideias), deram vontade à Casa da Achada-Centro Mário
Dionísio de voltar a pegar nele.

Mesmo sabendo que se trata de uma obra, como muitas outras, esquecida por Mário Dionísio, que
provavelmente nunca mais se terá lembrado dela depois de a ter interrompido. Podia até ter
julgado que já não existia, por ter sido destruída por ele, como tantas outras.
Referindo as muitas destruições que fez de quadros seus, escreve ele, em 1987, na Autobiografia:
«Naturezas mortas (a minha escola inicial), muitas paisagens com casas de camponesas ou sem
elas, cenas de interior (mulheres na cozinha, a lavar a louça, a esfregar o chão), maternidades
descalças, corticeiros fazendo “quadros”, camponeses e operários reunidos à porta fechada
(última versão: Interior, de 47, exposto em 48), serradores, aqueles mesmos que apareceram no
meu conto «Uma Tarde de Agosto» de O Dia Cinzento e outros contos. Quanto daria para vê-los
agora. Ainda que fosse para destruí-los outra vez.»
Mas descobre, um tempo depois, alguns desses quadros que julgava ter destruído: «Há dias a
minha mulher foi encontrar numa mala uma série de coisas minhas que eu tinha esquecido, aí dos
anos 1941, 42, 44 …» (do Diário inédito).
Este quadro terá sido um dos «descobertos». Estava estragado, desengradado, enrolado, como
vários outros (alguns restaurados depois, outros ainda não, também figuram nesta exposição). Foi
oferecido, depois da sua morte, anos 90, por Maria Letícia, companheira de Mário Dionísio, a
António Mota Redol (Associação Promotora do Museu do Neo-realismo), para vir a pertencer ao
espólio desse Museu (então em formação). Por ter tido esse destino, este original foi bem tratado.

O quadro não está assinado nem datado. É certamente do início dos anos 40 do século XX.
Um ano ou uns meses é importante, quando se trata de uma das primeiras obras de uma
actividade, a de pintor, neste caso de Mário Dionísio (ver mais adiante), que, para ele, durou mais de 50
anos – actividade a que alguns chamarão «carreira», palavra que Mário Dionísio nunca usou. E
ainda mais quando se trata do início dum movimento a que Mário Dionísio pertenceu (e teorizou),
o neo-realismo, que uns fazem remontar a 1937, outros a 1939 (Gaibéus de A. Redol), outros à
publicação do «Novo Cancioneiro» (1941).

É diferente pintar o que já se viu pintado ou descobrir (com outros, contra outros) temas e
maneiras de pintar. Ou, no caso de Mário Dionísio, pintar o que já se escreveu. Ou vir a escrever o
que já se pintou. Lembremos que Poemas de Mário Dionísio, escritos entre 1936 e 1938, foram
publicados em 1941. E revela no catálogo da sua primeira exposição individual, em 1989: «tudo no
meu trabalho plástico foi (e é) antecipação e sequência da poesia de Memória dum Pintor
Desconhecido, publicada em 65. Insinuada já em esquecidas tentativas, que descobri há pouco, de
entre 41 e 44.»

Uma exposição para chegar a outras paragens

Então, tendo sempre na cabeça o capítulo de A Paleta e o Mundo chamado «Olhar e Ver», para
não dizer a Paleta inteira (ver mais adiante), resolvemos fazer uma exposição a partir deste quadro de



Mário Dionísio, para chegar a outras paragens. É um quadro inacabado, abandonado a meio
caminho. Mas que caminho é esse?
É uma tela de apreciáveis dimensões com uma ambição mural, um «mosaico» (ver mais adiante), onde
parece caber o mundo inteiro. Uma tela cheia de mundo, em cada pincelada. Com campo e cidade,
com explorados e exploradores, com homens e mulheres lendo colectivamente, trabalhando,
desesperando, lutando. E até figuras, lá ao longe, num «déjeuner sur l'herbe» (que Mário Dionísio
traduz por «Piquenique»). Com classes sociais diferentes (olhem aqueles vários chapéus e bonés!),
do semeador ao homem de cartola, das camponesas aos operários e aos estivadores. E com mais
mundo, que se vai revelando aos olhos de quem quiser «ver», para além de «olhar».

Lembrámos-nos, com razão ou sem ela, de Gauguin e do seu «Donde vimos? Que somos? Para
onde vamos?». E depois de olhar (e ver) melhor este quadro revelador – e revelador também da
história do neo-realismo – começámos a descobrir nele outros quadros, outras pinturas, desenhos
de Mário Dionísio e de outros. Surgiram textos seus, poemas e ensaios, os seus diários. E de outros
autores também, uns seus contemporâneos (e até camaradas), outros não.

A exposição encheu-se de olhares e o quadro trouxe-nos pinturas de outros pintores – vimos ali
Van Gogh, Picasso, Portinari (que Mário Dionísio ainda conhecia mal), muralistas mexicanos,
Léger… –. ideias e palavras de outros poetas e escritores (Carlos de Oliveira, José Gomes Ferreira,
Manuel da Fonseca, Sidónio Muralha, e até Pessoa e Cesário Verde, e também Pasolini…

Uma exposição com história, mas que não é uma lição de história. Uma exposição que não faz
sociologia mas que tem lá sociedade (e a de hoje? e a de hoje?). Uma exposição que mergulha no
quadro inacabado – e nos seus fragmentos – não para o fechar e completar, mas para o abrir a
novos olhares e ideias. Mário Dionísio citava versos de Paul Éluard para falar da necessidade de ver
mais fundo, e não apenas olhar à superfície: «Ver é compreender e agir».
E aqui pode ver-se – se se quiser – um quadro como se fosse o mundo inteiro – incompleto, claro.

Uma exposição assim

Além dos painéis com textos (vários de Memória dum pintor desconhecido, escrito mais de 20 anos
depois), e imagens, painéis que fabricámos e que gostaríamos que ajudassem a ver, a procurar, a
descobrir, a continuar, a contrariar, a reflectir, a ver outra pintura e outras coisas de outras
maneiras, só expusemos obras originais que tínhamos à mão (e que fizessem sentido): obras de
Mário Dionísio, obras de amigos de Mário Dionísio, que lhe foram oferecidas por eles e que
pertencem ao seu espólio. É que as «cedências» são sempre caras… (pagar seguros, pelo menos).
Fica portanto para as «instituições».

As obras originais estão no estado em que se encontraram. Algumas necessitam de restauro (não
temos fundos e os pedidos de apoio têm sido negados). Portanto, fica para as «instituições».
Excepto as que figuraram na exposição de Desenho de Mário Dionísio, «Sonhar com as mãos»
(2011-2012), e de poucas mais, estão nas molduras entretanto envelhecidas que tinham estado
nas paredes da casa de Mário Dionísio e de Maria Letícia.
Uma espreitadela para os bastidores? Um pormenor que poderá servir para alargar a visão do
mundo, de certo mundo (com História)? Por isso recorremos também a alguns escritos inéditos:
diários de Mário Dionísio (Passageiro clandestino se chama – e não por acaso) e a uma bela carta
de Abel Salazar (do tempo deste quadro), um homem que, além de pintor, era médico, sobre a
dificuldade do «acabar», em pintura (ver mais adiante). Repetimos: este quadro de Mário Dionísio
donde partimos, sem título, sem assinatura e sem data, não foi, de facto, acabado.

CASA DA ACHADA-CENTRO MÁRIO DIONÍSIO



OLHAR E VER

Ver é compreender,
julgar, deformar,
esquecer ou esquecer-se,
ser ou desaparecer.

Paul Éluard

Mário Dionísio escreveu:

Na Paleta, tenho um capítulo chamado «Olhar e Ver», que são coisas diferentes. Temos que ensinar a
ver, não a olhar, porque olhar olha-se, e segue-se em frente sem pensar mais nisso. (entrevista de 1988)

«Ver», disse Éluard num dos seus mais claros e directos poemas, «é compreender e agir./ E ver é ser ou
desaparecer.» Assim como o pintor não é um registador mecânico dos aspectos exteriores da natureza, o espectador
não é também um verificador mecânico do trabalho do pintor quanto ao cumprimento de um padrão anterior e
definitivamente estabelecido. Criar é reinventar, é recomeçar tudo a partir das condições concretas de cada
momento, é impor à natureza e a si mesmo uma nova vontade, ou um novo aspecto da vontade, é recusar a morte,
é, contra tudo e através de tudo, constantemente afirmar e dignificar o homem. E ver é tomar parte nessa
reinvenção, nessa luta, nessa ambição crescente. É estimulá-la, ajudá-la, ampliá-la: completá-la pela compreensão e
pela adesão emotiva, pelo incitamento, pela exigência. É abandonar a zona estéril da passividade ou da crítica só
fácil porque ignorante e entrar decididamente na zona fecunda da colaboração apaixonada – por mais serenamente
que se exerça –, tomar o lugar que cabe a cada um na grande caminhada em que o homem constantemente se
atraiçoa e de si mesmo constantemente triunfa. É intervir, em vez de assistir. É misturar-se intimamente com a
própria realidade, actuando na transformação prodigiosa, em vez de ouvir contar. É aderir humanamente a um
destino de risco, em vez de aclamar ou de apupar de longe e de cor, quantas vezes de encomenda, qualquer coisa
que só de longe se conhece. Ver, dizia Éluard, é ser ou desaparecer. (A Paleta e o Mundo)

As multidões que percorrem os museus de todo o mundo, em tristes e fatigadas bichas, atrás de um cicerone que
cumpre o seu fadário de recitar nomes e datas, as multidões que atravessam galerias célebres com o guia turístico



debaixo do braço, e esperando como única alegria e recompensa o poderem passar a cruz libertadora sobre um
novo parágrafo do capítulo «o que é indispensável visitar», nunca deram decerto pela diferença essencial que existe
entre olhar e ver. Nem as tantas pessoas que cansativamente recuam e avançam diante de cada quadro duma
exposição, mesmo nos casos em que não é preciso recuar absolutamente nada para apreciar a pintura exposta. Nem
os tantos críticos de arte dos «grandes jornais» que rapidamente vão escrever na redacção a sua crítica com os olhos
no catálogo (para os quais a exposição verdadeiramente é o catálogo), e não raro se referem com rasgo
encomiástico a quadros que, por infeliz coincidência, não chegaram a ser expostos... (A Paleta e o Mundo)

Só depois de um dia havermos verificado que olhar não chega, que é preciso ver, e que ver é qualquer coisa que se
aprende, só então estaremos em condições de ir ao encontro do prodígio com a consciência fecundamente alegre de
que caminhamos para uma riqueza que é nossa, porque, por mais indirectamente, sai de nós, a nós se dirige e de
nós precisa para ser completa. Não mais incorreremos então nesta justa censura: «Não é tão moderno o vício que
consiste em esgotar um quadro numa olhadela, como alguns engolem um copo de aguardente, e a barafustar contra
a obscuridade e a complicação logo que uma obra exija estudo e paciência da parte do espectador?» [ escreve André
Lhote] (A Paleta e o Mundo)

O crítico improvisado compreende enfim que para ver não basta olhar. Olhar distraidamente e seguir o seu caminho,
ou o que julgava ser o seu caminho, como se em cada objecto que se nos depara não fosse posta em jogo a nossa
indeclinável responsabilidade. Como se cada produto humano em que atentamos não exigisse de nós o nosso
julgamento e a nossa acção, a nossa adesão ou a nossa repulsa consciente, pelo simples facto de nele havermos
atentado. Como se pudéssemos furtar-nos, um minuto que fosse, ao nosso forçoso papel de agentes de posteridade.
(A Paleta e o Mundo)

Em cada textura de cores oculta-se ou exibe-se um olhar humano que persistentemente nos fita. Que exige uma
resposta, uma tomada de posição. Que nos obriga a um prazer ou a um sofrimento. E esse olhar é muitas vezes o
nosso. (A Paleta e o Mundo)

Olhar as formas e as cores com a intenção de interrogá-las e não de as submeter a um esquema anteriormente
organizado prepara-nos surpresas. Alegres surpresas. Leva-nos a descobrir nelas um assomo de unidade que
espontaneamente se esboça. Uma unidade de elementos contrários, sem dúvida alguma. Mas, sem dúvida alguma,
complementares, mutuamente indispensáveis, que a própria indigência espontaneamente leva a procurarem-se, a
buscarem-se, na ânsia do que dramaticamente lhes falta. (Conflito e unidade da arte contemporânea)

E a arte não vive à superfície, mesmo quando só ambiciona retratar superfícies. Não pode dissimular. Ela é a mais
fiel, a mais profunda e constante, a mais implacável voz do homem. Quando este, intimamente despedaçado, quer
simular aos seus próprios olhos uma tranquilidade fictícia, a arte desmascara-o. (A Paleta e o Mundo)

MD - Eu dizia na Paleta: um quadro não se pode explicar. O que se pode é forjar condições de aproximação, dar às
pessoas conhecimentos de História de Arte, de Composição, ensinar de que se faz um quadro.
FS – Ensinar a olhar...
MD – Exactamente. (Entrevista de 1988)

Um quadro se tem alguma qualidade, não se esgota. Há quadros que a gente olha, viu, às vezes até diz é bonito, mas
acabou, não tem mais nada. Agora há outros que a gente olha, olha e está sempre a encontrar coisas que ainda não
tinha visto. Há mil maneiras de o ver. Acho que isso deve ser a grande ambição para um pintor. (Entrevista de 1988)

Apreciar uma pintura é estabelecer relações de êxito entre os meios materiais de que o pintor dispõe em
determinada época e o conteúdo humano, ideológico e sensível, que ele com eles, ainda da maneira mais indirecta,
sempre exprime. Mas estabelecer estas relações de um modo tal que o conhecimento só pode actuar em função do
sentimento, e o sentimento não chega a despertar se não for ele mesmo conhecedor. (A Paleta e o Mundo)



ACABAR, NÃO ACABAR

Por volta de 1942 ou 1943, Abel Salazar, médico e pintor, «camarada e amigo» de Mário Dionísio, escreve-lhe uma
carta, em resposta a um reparo que este lhe teria feito, sobre o acabado de mais (ou de menos) de uma obra,
colocando o problema da dificuldade de se perceber quando uma obra está ou não acabada, a dificuldade de não
a estragar a partir de certa altura – questão que Mário Dionísio foi colocando ao longo dos tempos e que este
quadro, «abandonado» antes de ter chegado ao «fim», também coloca, mas de outras maneiras.

Quanto ao que diz a respeito do «acabamento» dos óleos, talvez tenha razão, mas é esse um problema dos
mais perturbadores. Não há propriamente, em pintura, um problema d’ acabamento, como se supõe
erradamente: nada mais fácil do que acabar! O difícil é saber onde parar! Whistler dizia que o que lhe dava
mais trabalho e canseiras não era fazer, mas desfazer. Com efeito, quase sempre um quadro que avançou
demais é simplificado no fim. Com um pano ou uma trincha, sujeita-se tudo a uma tarefa simplificadora,
fazendo recuar o quadro até ao esboço. Ora, é então que é preciso saber «parar». Eu, com efeito, muitas
vezes simplifico em excesso e, às vezes, escangalho o boneco […]
Em suma, a sua crítica, a meu ver, deve ser traduzida nesta frase: «não pára a tempo!» e assim está certa,
na maior parte dos casos.
Quer saber uma coisa curiosa? O velho Artur Loureiro que tinha a mania do acabamento, dizia-me às
vezes:
– Está acabado demais…
Dava-me então uma fúria, e reduzia tudo a um esquisso frenético… Então o velho pintor comentava:
– Está embrionário demais…
Cá estamos pois no nó da questão: saber ou poder parar!
[…]
«Começar por um “fini”, e acabar por um croquis…» dizia Forain: mas por ser um croquis que dê a
impressão [?] de completo – eis o busílis.
[…]
Meu caro camarada: isto é exactamente o célebre e velho problema do Ser e do Fluxo, que nos aparece no
início da filosofia grega (Parménides! Heraclito!) e que veio, insolúvel até aos tempos d’hoje.
Problema de que num dos lados é justamente… o reaccionário e o revolucionário, o Estado e a Revolução –
e eis como, desta forma picaresca, um problema de pintura ladeia um problema social!
Bom, fecho a torneira! E desculpe…
Camarada e Amigo
Abel Salazar

Abel Salazar



Muitos e muitos quadros, muitos mais dos que hoje existem por aqui e por aí, destruí-os eu próprio por
raiva ou decepção. Infelizmente, penso às vezes. Ou deveria ter feito o mesmo a todos? (Mário Dionísio,
catálogo da primeira exposição individual de pintura, na Galeria Nasoni, 1989)

Pintarei, pintarei, queiram ou não, possa ou não. É directo, é autêntico, é profundo, é espontâneo. E é
como gostar muito de alguém. Costumo dizer que sou um romancista que não escreve romances. Mais
verdade será talvez dizer que sou pintor, chegue ou não ao fim dos quadros. Não é o quadro
verdadeiramente que me interessa, mas pintar. (Mário Dionísio, citação do Diário em Autobiografia)

E nos Diários (inéditos), Mário Dionísio foi escrevendo:

9-2-1974
Uma das coisas boas que a pintura tem é que cansa. Depois de muitas horas de trabalho, tantas vezes de pé –
trabalho da cabeça, dos braços, do corpo todo – não há outras preocupações que persistam. A fadiga toma conta de
nós de tal maneira que varre tudo para longe: deixar para ali os pincéis (sem os lavar...), estendermo-nos ao
comprido, fechar os olhos, é a única ambição desse momento e é preciso ceder-lhe.
Não há também paz semelhante à de ter concluído (sentir que chegou ao fim) um quadro. Não dá-lo por concluído,
com coisas por resolver emboraf mas enfim, já não lhe mexo mais. Falo de concluí-lo mesmo, de ter levado ao ponto
extremo tudo o que nele foi nascendo de apelo e de explorável. Sem truques de qualquer espécie, honestamente.
Nessa altura, o quadro atinge a sua unidade interior, despega-se de nós, sentimos que já não é nosso, a batalha
acabou.
Minto. Já senti essa mesma paz uma outra vez, talvez só essa vez: quando acabei (compreendi que acabara, depois
de três anos de trabalho – e que trabalho! que absorção! que tensão de exigência!) o Não há morte nem princípio.
Fica-se então vazio mas sem tristeza, tranquilo, realmente feliz.(Por algum tempo, claro. Um mês, algumas horas.)

11-2-1974
… na pintura não é tão fácil emendar. Não se pode refazer indefinidamente sem comprometer o resultado final nem
deitar fora uma tela e copiá-la noutra e noutra e noutra com esta ou aquela alteração. Certos efeitos não se
encontram mais, as emendas nem sempre colam e é mais complicado despregar uma tela da grade e destruí-la do
que rasgar uma folha de papel e deitá-la para o cesto…

21-8-1988
Quadro igual a imprevisto.
Não sei como estas coisas se passam com os outros, com os pintores propriamente ditos. Comigo é assim: trabalho
demoradamente, intensamente e só quando chego à fase do desencanto final e decido que o caminho é desistir,
quando já não interessa salvar seja o que for, de que não há dúvida de que a coisa falhou, passo um pincel,
normalmente médio, com uma cor qualquer sobre quase todas as outras cores, secas ou frescas – tanto faz, é uma
resposta, uma vingança contra mim ou o destino – e o quadro começa a tomar forma, a nascer, sem que eu acredite
bem no «milagre», porque nem quero acreditar, não quero a creditar. Mas então tudo, enfim, se encaminha e o
trabalho segue o seu curso até ao fim. Algo que não previra e às vezes me satisfaz, ou quase sempre. Não convém,
atenção, fazer disto um jogo. Representar o lance. Não resultaria. Tenho de estar mesmo convencido de que tudo
se perdeu para que o acaso (não tenho medo nem vergonha da palavra, é mesmo acaso) me encaminhe até onde
eu nunca esperaria ter chegado.
É empolgante, então (cá muito intimamente) e isso me convence de que os quadros deveriam ser feitos
rapidamente, só duma vez, o que vai contra todas as minhas teorias e de que nunca fui capaz.

22-8-1988
Suspeito de que o quadro está pronto e não o largo. É sempre assim. Assim tenho estragado muitos para os destruir
depois.
«A embriaguês do trabalho», disse Delacroix. É isto, o tempo passa sem se dar por ele. Estar tão preso aos pincéis e
às tintas, acrescentando, apagando, substituindo, recomeçando, continuando a tentar, que o transístor transmite
um programa insuportável e não se consegue abandonar o que se faz para procurar outro posto. Adiando para o
minuto, os minutos ou as horas seguintes. Até que aquele programa acaba, outro vem, igualmente mau, mas já nem
se dá por isso. A busca da cor precisa e o modo preciso de deixá-la na tela dominam-me por completo. A isto ser
referiria Delacroix.



O mais extraordinário é a cor que espreita, silenciosa. Nem pensamos nela e, de repente, usamo-la, muitas vezes
por acaso, a ver que dá, e ela revela-se a chave de tudo. Ela traz a luz, a cor, a dimensão desde o princípio
procurada.
Tenho pensado e dito algumas vezes que a pintura figurativa e mais fácil do que a abstracta. Pequeno disparate.
Mas a verdade é que, na figurativa, podem iludir-se as dificuldades ou incapacidades pelos processos de fazer,
primeiro, o desenho e enchê-lo depois de cor, mais ou menos habilidosamente. Descobrir cor e forma ao mesmo
tempo, uma estrutura total tem outras dificuldades, se se pretende atingir uma obra acabada e não apenas um
encher a tela de quaisquer traços e quaisquer borrões de tinta.

Tenho pensado e dito algumas vezes que a pintura figurativa é mais fácil do que a abstracta. Pequeno disparate. Mas
a verdade é que, na figurativa, podem iludir-se as dificuldades ou incapacidades pelo processo de fazer, primeiro, o
desenho e enchê-lo depois de cor, mais ou menos habilidosamente. Descobrir cor e forma ao mesmo tempo, uma
estrutura total tem outras dificuldades, se se pretende atingir uma obra acabada e não apenas um encher a tela de
quaisquer traços e quaisquer borrões de tinta.

É melhor desistir do que inventar soluções
de compromisso
Não é isso
que interessa

Que importa desistir? Nem toda a gente pinta
Não nos prendem por isso que se sinta ou não sinta
o que se diz e o diga ou não a nossa face

Pouso os pincéis Que bom Vou sair sem os lavar
fingir que ouço os amigos no café
e andar andar andar andar muitas horas a pé

Mário Dionísio, Memória dum pintor desconhecido, 1965



A PINTURA DE MÁRIO DIONÍSIO
Tudo no meu trabalho plástico foi (e é) antecipação e sequência da poesia de Memória dum Pintor
Desconhecido, publicada em 65. Insinuada já em esquecidas tentativas, que descobri há pouco, de entre
41 e 44. (MD, catálogo da primeira exposição individual, na Galeria Nasoni, 1989)

Os primeiros desenhos de Mário Dionísio são de 1941, as primeiras pinturas de
1942. O último quadro (que a morte interrompeu, portanto também inacabado) é
de 1993.

Um novo amor

Um dia, quando tinha os pés já bem assentes no trabalho literário, um novo e arrebatado amor bateu-me à porta.
Foi na segunda fase da minha longa doença pulmonar, depois do regresso do sanatório, quando os recursos se
esgotaram completamente…
[…]
O novo amor entrou-me em casa pela mão de três amigos que nesse período persistentemente me acompanhavam:
o Álvaro, o Oliveira, o Huertas. Nenhum deles poderia supor, quando, para me ajudarem a passar os dias, me traziam
reproduções de pintores antigos e modernos, carvão de desenho, tintas, quando durante horas me falavam e
comigo discutiam sobre arte e artistas, o horizonte de fascínio que me estavam abrindo. A esse amor absorvente
chamei desde logo, intimamente, o demónio da pintura. (MD, Passageiro Clandestino)

José Huertas Lobo, 1936 António Augusto de Oliveira, 1941    Álvaro Cunhal, 1942

Claro que pintar me havia de levar ao estudo dos materiais — eu próprio fabricava as minhas tintas e telas quando
não tinha dinheiro para comprá-las — e aos tantos problemas da pintura. Que os não há exclusivamente teóricos.
[…]. Filosofar sobre pintura sem ter passado por aí, que inconsciência!

E lá vinha, era uma festa, o dr. Avelino Cunhal, esquecido do cabelo todo branco […], feliz como um menino, passar
comigo as tardes de Domingo. Pendurava o solene chapéu no bengaleiro e, depois de muitas cerimónias […], despia
o seu casaco, desfazia o laço irrepreensível, chegava a consentir em pôr um avental. Radiante. E punha-se também
aplicadamente, a misturar os pigmentos com o óleo («Já estará bem?», «Um pouco mais, mas cuidado, não de
mais»), a deitar-lhes a gota de água para fazer a emulsão, a meter o produto em bisnagões de estanho que eu
arranjava não sei onde. Tínhamos tinta para uns tempos. (MD, Autobiografia)

Avelino Cunhal, 1942

Esse novo amor de sempre continuou, os resultados evoluíram muito, com continuações e cortes, escreveu MD.

1947. A partir daí os meus três grandes eram o Picasso, o Matisse e o Léger. E o Gromaire, que foi para mim uma
grande paixão e que eu entrevistei depois em Paris. (MD, entrevista de 1989 )

A visita inesperada

Como eu gostaria de saber explicar(-me) as ocultas razões que, a partir de 63, só me deixam (até quando?) fazer
pintura abstracta? (MD, Autobiografia)



Quando em 1963 a linguagem abstracta entrou definitivamente na obra pictórica de Mário Dionísio, num quadro a
que deu o título de Visita Inesperada, essa aparente mudança de rumo nada teve de «visita». Muito menos, de
«inesperada». Anunciavam-na várias telas anteriores e, com maior expressão ainda, os seus desenhos… (Paula Lobo,
2011)

Entre o cinza e o verde
vermelho branco violeta
como escolher?

Tudo em ti minha paleta
suja e radiosa
por minhas mãos se cria e perde

Escolher é poder
não sentir que a toda a hora um aflitivo apelo
nos liberta e nos prende
aqui e a outro lado

A vida toda retalhado
entre o roxo e o rosa
negro azul amarelo
começo e abandono e recomeço este percurso
clandestino

meu quadro meu retrato meu destino
eternamente desfocado

Avalanche de negro em chão de sangue
verde
silvos de lume provocando
os abismos do espanto

O bafo do terror inventa cores
e linhas repugnantes

Aqui bandeiras
Aqui o surdo avanço dos motores
Aqui o tiroteio no turbilhão de punhos e de gritos
Aqui os mortos e as mães chorando

(Pintura sem assunto
dirão os visitantes)

Mário Dionísio
Memória dum pintor desconhecido, 1965

Dos Diários:

Quando o Lhote dizia que «desenhar é preparar antecipadamente o lugar para a cor» (e eu aceitei isto muito
tempo), referia-se, sem dúvida, a um tipo de pintura – o dele, por exemplo, como o do Almada ou o do Rafael, em
parte – que não é aquele que verdadeiramente me seduz. É coisa que debico, mas não me mata a fome. (Mário
Dionísio, 1983)

É por um desenho que começo, sempre contra vontade. Pois era por grandes manchas de cores que quereria –
deveria – começar. Não o faço porquê? Por medo? Acho que sim. Por medo de estragar logo a tela e uma tela custa
caro e dá muito trabalho a destruir. Começo, pois, pelo desenho para ser bem comportado, poupado, sensato? É
assim que o acto que quero, por excelência, livre – o de pintar – se inicia (eu o inicio) por uma inibição. O desenho
prende-me e grande parte do esforço posterior será o de alterá-lo, disfarçá-lo, destruí-lo, esquecer-me dele o mais
depressa possível. (Mário Dionísio, 1983)

Quero desembaraçar-me do óleo (tudo isto é a óleo) para me lançar definitivamente na grande experiência do
acrílico. Mais que duvidoso de ser capaz. Mas entusiasma-me. (Mário Dionísio, 1988)

A partir de 1990, todos os quadros de Mário Dionísio são pintados a acrílico.

Pode-se pintar com óleo
com petróleo
ou aguarrás

Mas pode-se também pintar com lágrimas
silenciosas

No desprezo das horas odiosas
tanto faz

Mário Dionísio, Memória dum pintor desconhecido, 1965



A DIMENSÃO DA TELA

Óleo sobre tela, 1,45 x 2,03 m

Sonho (sempre sonhei) com telas grandes. Uma tela grande impõe-se-nos, domina-nos, dá-nos espaço
para passear os olhos por ela e é, de certo modo, mais fácil de executar: cabe nela o gesto largo – do braço
e não só da mão – os pormenores, de milímetros nas telas pequenas, são pelo menos de um ou dois
centímetros e há menos constrangimento em usar pincéis n.° 8 ou 12 do [que] os antipáticos n.° 1 ou 2.
Mas dificilmente lá chegarei. Um quadro é cada vez mais, para mim, uma aventura e é nisso que reside o
seu interesse maior. Antes de acabar, nunca sei se chegarei ao fim (não me interessam soluções de
compromisso para fingir que). E é arriscado tentar esta aventura em telas que custam hoje centenas de
escudos. Por outro lado, cada vez mais pinto refazendo tudo (mas tudo) constantemente, repintando,
misturando, alterando de cima a baixo e de baixo acima e isto é cansativo de mais – para as minhas
energias de agora – numa tela de dois metros. Além disso, ainda, é preciso espaço para recuar, para ver
tudo a certa distância e as casas onde trabalho, em Lisboa e em Ranholas, só por graça lhes chamarei
«ateliers»: não têm três metros de fundo... Eis-me pois destinado às pequenas dimensões, que têm
também os seus encantos, claro, mas dum género diferente dos que de preferência procuraria.

São os quadros pequenos, contudo, que permitem a longa busca de certos pormenores (os fulgores da
jóia...) que também me fascinam. Por esses pormenores (falhados) tenho desperdiçado dias inteiros de
trabalho. Por que mais vale destruir do que aceitar como feito medíocres aproximações do que esteve
quase a ser, mas não chegou lá. Na pintura, a mediocridade arde como carne viva exposta ao ácido.

Mário Dionísio, Passageiro Clandestino, 15.4.1974



ALGUNS FRAGMENTOS DO MUNDO (QUASE) INTEIRO
justapostos, cruzados

entrecruzados, difíceis de isolar
Nos garotos que ficaram a acenar quando o comboio passou,
no moço de vinte anos com a noiva à espera e os braços inúteis,
no septuagenário de mão estendida à esmola que não chega,
no camponês a olhar o jornal sem o poder entender,
no escritor com os livros em casa sem que ninguém os leia,
no ceifeiro sem perceber a foice, queimado pelo sol,
na mãe com o filho ao colo,
na mulher que andou na praça a leiloar os beijos
e não achou comprador,
no vendedor de fazendas a quem selaram a porta,
no homem que mascararam e a quem disseram: marcha,
no poeta que vai pelo mundo gritando
ou apenas calando os seus poemas em renúncia,
em todos há uma dor infinita,
uma profunda mágoa que os esmaga.

Mário Dionísio, «O homem sozinho na beira do cais», Poemas 1936-1938
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SEMEAR, CEIFAR
…passando pelo trabalho do campesinato, em toda a zona superior da tela…



Ao fundo do semeador há uma paisagem (sem gente). Mário Dionísio também pintou paisagens.

Como pintar esta paisagem
sem montes sem planície sem árvores sem casas
sem luz sem sombra sem calor ou frio a recortá-la
sem homens sem pegadas sem mãos sem rios sem asas
só voz amordaçada ainda antes de nascer
imagem só de ausência desde sempre e para sempre sem imagem?

Como saber
não querer pintá-la?

Mário Dionísio, Memória dum pintor desconhecido, 1965

MD, esboço a lápis, 1943, 21 x 24 cm

Naturezas mortas (a minha escola inicial), muitas paisagens com casas de camponeses ou sem elas […]
MD, Autobiografia, 1987

MD, Óleo sobre cartão, 1942
31,5 x 23,5 cm

MD, Óleo sobre Contraplacado, 1943,
19 x 23,5 cm

MD, 1944, Óleo sobre tela, 43 x 48 cm

Em 1991:

MD, Recanto silvestre, acrílico sobre tela, 100 x 100 cm



,
MD, Capataz, tinta-da-china, 1945, Manuel Ribeiro de Pavia, tinta-da-china, s.d., Cipriano Dourado,
21,5 x 29 cm 23,5 x 20 e 1948, 40 x 25 cm gravura, s.d., 50,5 x 36 cm



Manuel da Fonseca
MARIA CAMPANIÇA, 1940
Debaixo do lenço azul com sua barra amarela
os lindos olhos que tem!
Mas o rosto macerado
de andar na ceifa e na monda
desde manhã ao sol posto,
mas o jeito
das mãos torcendo o xaile nos dedos
é de mágoa e abandono…
Ai Maria Campaniça,
levanta os olhos do chão
que eu quero ver nascer o sol!

Carlos de Oliveira
OS DIAS, 1950
Ó planície do tempo envelhecida
Nos outonos saudosos da verdura!
É cada dia um Alentejo longo,
Longuíssimo de sede e de amargura.

Dias com mendigos procurando
Por uma terra vã de espigas de nada!
(Que rosas de miséria colheremos?
Que esmolas de luar no pó da estrada?)
……………………………………………………………

Carlos de Oliveira
NÉVOA, 1960
A morte
em flor
dos camponeses
tão chegados à terra
que são folhas
e ervas de nada
passa no vento
e eu julgo ouvir
ao longe,
nos recessos da névoa,
os animais feridos
do Início.



Mário Dionísio, óleo sobre linho, 1942, 30 x
30 cm (desengradado, por restaurar)

CAMINHO

Depois que os levaram
as casas ficaram sem ninguém.
E o barulho das portas batendo nos umbrais
e o escaqueirar dos vidros das janelas completamente

abertas
confundiram-se com o sinistro uivar do vento
e o choro convulsivo das crianças sozinhas.
Depois que os levaram
os olhos saltaram das órbitas, cansados de chorar,
as searas morreram queimadas porque ninguém as ceifou,
as máquinas pararam,
o ferro das charruas cobriu-se de ferrugem.

As cidades ficaram desertas.

Depois que os levaram
a miséria passou em todas as almas
e vincou nos rostos uma profunda ruga de tristeza.
As mulheres prostituíram-se
porque eles vieram e não tiveram quem os impedisse
de mudar as oficinas em casas de deboche.
Depois que os levaram
tudo mudou.
Sem luz, perdemo-nos no meio do deserto.
Estendemos os braços magros e não achámos nada.
Olhámos e não vimos.

Gritámos e nem ouvimos sequer o nosso eco.
Depois que os levaram tudo estava perdido.

Mas uma estrela brilhou no insondável da noite.
Um grito sublime chicoteou o silêncio.
Um sopro de esperança cimentou o solo.
Um elo indestrutível juntou as nossas dores.

E o grito fez-nos estremecer até à medula
a estrela encharcou de claridade um novíssimo caminho.
Os olhos voltaram às órbitas.
As searas renasceram.
As máquinas tornaram a girar.
O ferro das charruas sacudiu a ferrugem.

Agora já não andamos como doidos a gritar no meio das
trevas

e as nossas botas não ficam enterradas na areia do deserto.
Agora vemos um caminho.
E este não tem nada de igual aos que nos tinham mostrado.
Este é o nosso, o novo, o único caminho por onde
poderemos avançar,
o único
por onde voltarão aqueles que nos levaram.

Mário Dionísio, «Com todos os homens nas estradas do mundo»
Poemas, 1936-1938



CHAMINÉS DE FÁBRICAS AO FUNDO
… à paisagem industrial…



MD, desenho a tinta-da-china              MD, óleo sobre madeira, s. d.
1945, 67 x 57 cm                                      21 x 26,5 cm

MD, maquetes para tapeçarias J. Arco, óleo sobre tela,1949, 45 x 54 cm
Ó tempo, anda!, guache sobre cartão, 1949, 42 x 59 cm (tapeçaria não realizada)
Ribeira do Tejo, guache sobre papel, 1950, 29,5 x 35,5 cm

CANTO DE ESPERANÇA

Dentro de ti e de mim
algo de novo estremece
a vida abre-se e ri
na hora que se entretece.

Vultos parados e sós
mudez da alma sozinha,
tomai o corpo e a voz
da vida que se adivinha.

Canta mais alto, avança e canta,
lança-te à marcha não te afastes.
Mistura a tua voz à voz que se levanta
das chaminés e dos guindastes.

Rasgam-se os céus e a terra,
a esperança cai e refaz-se
E o grito duma outra guerra,
canto do homem que nasce.

Tomam forma consistente
as ilusões encobertas.
Caminha, caminha em frente
Para as novas descobertas.

Canta mais alto, avança e canta,
lança-te à marcha não te afastes.
Mistura a tua voz à voz que se levanta
das chaminés e dos guindastes.

Molda em teus dedos leais
um destino à tua imagem.
Ao ódio dos vendavais
ergue uma viva barragem.

Da lama do tempo imundo
arranca a felicidade.
Homens humanos do mundo.
Homens de boa vontade.

Canta mais alto, avança e canta,
lança-te à marcha não te afastes.
Mistura a tua voz à voz que se levanta
das chaminés e dos guindastes.

Mário Dionísio
Marchas, danças e canções, 1946

(com música de Fernando Lopes Graça)



BARES, CABARÉS
… e ainda ao lazer - uma avaliação crítica da vida nocturna, numa influência directa

da «nova objectividade» produzida na Alemanha por Georg Grosz ou Otto Dix



Grosz pergunta aos outros artistas: «Que é a vossa indiferença criadora e a vossa tagarelice sobre a
intemporalidade senão uma especulação ridícula e inútil sobre a eternidade?» E, como pensa que «pincéis e
canetas devem ser armas» e que «o desenho é um bom instrumento nestes últimos dias da Idade Média», mistura,
com o seu lápis incisivo, as técnicas de simultaneidade do futurismo com a deformação do expressionismo para
mostrar o caos do país e afirmar o seu sentimento de revoltado social, através duma série inconfundível de
imagens satíricas, pelas quais se podem hoje reconstituir os agitados tempos que Berlim viveu, desde as grandes
esperanças na vitória socialista às desilusões da república de Weimar e à sua destruição. Segundo o exemplo de
um Callot, de um Goya, de um Daumier, Grosz ilumina cruamente os recantos da vida do seu tempo, sobretudo os
da cidade, onde se arrastam os estropiados da guerra e proliferam os arranjistas, denuncia a sordidez dos
negócios, a hipocrisia da moral vigente, as manias de domínio e o vazio das condecorações, a depravação dos
cabarés e dos prostíbulos, toda uma engrenagem que detesta e deseja destruir. (Mário Dionísio, A Paleta e o Mundo)

Memória de Infância:

O meu pai chegou a explorar um cabaré no Parque Mayer, aonde me lembro de ir em miúdo e ele ter-me dado
uma vez um copinho de cerveja, toma lá um bocadinho. Eu via com um certo ar intrigado umas raparigas bonitas e
elegantes que lhe falavam com muita familiaridade, uma que lhe passou até a mão pelo cabelo, aquilo fez-me
uma grande confusão porque eu era miúdo. (Mário Dionísio, entrevista de 1989)

José Gomes Ferreira, 1933:

CABARÉ
(Ódio à civilização burguesa.)

I
Esta gente parece ter alma
Porque a música está a tocar.

II
Aqui tudo é permitido!

Principalmente humilhar as mulheres
– rainhas do avesso
Que os homens obrigam a subir nuas ao trono
à chicotada de olhos acesos.

E beber, beber, beber,
até ficarmos nos escombros do mundo
a respirar a teima da última luz da treva no Poço…

E brandir nos braços
os archotes do desespero apagado.

E amolecer os nervos
em sensações de sono aos gritos.

E atirar para a noite
pensamentos nus como corpos de fêmeas.

E cuspir nos cadáveres de pureza enforcados na lua.

E realizar pesadelos
com carne viva
uivante de alma morta.

E cair, cansado de viver,
com a boca cerrada
a morder a recordação da caveira.

Sim. Aqui tudo é permitido.
Até chorar.

Vá, poeta, chora!
Chora em voz alta as tuas lágrimas de subterrâneo.

(O solo do violino justifica tudo.)



Mário Dionísio, 1936-1938:
Canto de bar

Canta, cantor esquecido, tuas valsas de angústia!

Aqui o canto de bar
onde vêm parar os que serão suicidas,
gente de todas as nações falando todas as línguas,
emigrados de todos os países.
Aqui o canto de bar
onde ancorou o jogador arruinado
e as mulheres que perderam o número dos amantes
e os moços que sonharam vidas que não puderam ter.
Onde os cantores esquecidos cantam valsas lentas e antigas
que trazem a recordação de lares despedaçados.
Onde vieram parar os maltrapilhos perdidos para sempre
e onde as valsas cantadas por vozes arrastadas,
que lembram multidões de coisas,
já não trazem a mínima saudade.
Aqui onde se sabe indiferentemente
que o homem saído há pouco
estendeu a corda e se enforcou na escada.
Aqui onde se joga tudo sem interesse
porque já não há nada para jogar.
É o canto soturno

onde não entra sol nem lua.
Janelas fechadas, só fumo e luz vermelha.
Homens de todas as raças de olhos desiludidos,
mulheres de todas as raças de cabelos desgrenhados.
Aqui o canto de bar
onde veio parar o lixo de todas as nações.
(Todos que estavam a mais nas cidades e nos lares…)

Canta, cantor esquecido, tuas valsas de angústia!
«O homem sozinho na beira do cais», Poemas

Mário Dionísio, 1950:
CIDADE

1
De longe os gritos e os cantos tudo se mistura
és um corpo sadio
unido como nenhum
Mas de perto bem de perto és apenas o drama
hoje o chagado inútil drama
do um mais um mais um mais um

Ruas rebrilham no asfalto sombrio
Guinchos de jazz electrizam cabarés iluminados
E as chaminés-poetas atiram para o ar em metáfora de fumo
contra o escuro e o frio
os pulmões aos bocados

Homens atrás de homens de faca na algibeira
Homens atrás de homens em filas silenciosas
Virgem Passas hoje com um ramo de rosas
divorciada três vezes e inteira

17
à minha volta desalentos
dentro de mim infortúnios
na vontade amolecida
esbate-se o perfil das coisas

embora não ceda a força
mascara-se indecisa
o sorriso das janelas
vem de crepes ornado

fechem o jazz por favor o jazz
amassado de soluços
onde mais brilha o sol
mais densa a noite

O riso dissonante



Uma orquestra, talvez de jazz, está por baixo da enorme mão da mãe-pedinte. São poucas as imagens de
orquestras destas na obra de Mário Dionísio, mas aparecem nalguns poemas.

Mário Dionísio, 1967:

O langueur
tu descends dans mon coeur
si morne et haïssable

Un orchestre de jazz
vient jusqu’ici de l’autre bout de l’océan

J’étire les doigts de ma détresse
tout le long du long désert de ce moment
je te prends sur le sable
et je ne sens
que ce qu’importe décevant

Je ne sais plus ce que je veux
ce que je dois ce que je peux
vouloir

Plus de trou où l’on case
ces malheureux débris d’espoir

Le Feu qui dort

Oh langor
no coração apeado
tão odioso e enfastiado

Uma orquestra de jazz
atravessa o oceano e chega aqui

Estico os dedos ao aperto
ao longo do longo deserto deste instante
e abraçando-te na areia
só sinto um tanto faz
decepcionante

O que quero já não sei
nem o que devo o que posso
querer

Nenhum fosso onde enfie o que me resta
destroços de esperança tão funesta

trad. Regina Guimarães

Qu’il est bon de marcher lentement sans souci
le long de ces vallons quand il fait beau
à côté d’un ami ou d’une amie
parler mon Eluard parler
sans avoir rien à dire

Qu’il est bon de flâner
nonchalamment le long d’un clair ruisseau
en sentant l’eau monter jusqu’aux genoux
les pieds traînant découvrant dans la vase
les profils capricieux des algues et des cailloux

Qu’il est bon de voir tomber la pluie
derrière la vitre où le paysage tout en vrac
invite aux longs voyages
l’une main caressant un grand bol de cognac
l’autre main dans la main de celle qu’on aime en ce moment
et qui nous dit la vie la vie la vie
l’aventure sans rivages

Qu’il est bon de pleurer
en entendant tout seul un gai fracas de jazz
les autres dansent ailleurs ils s’enivrent du moins
tandis que tout s’arrête
et dans le trou d’une trompette
qui s’interrompt soudain

Como é bom caminhar devagar e sem cuidados
por esses vales fora com o sol a brilhar
ao lado de um amigo ou de uma amiga
falar o meu Eluard falar
sem nada ter a dizer

Como é bom vadiar
seguir com indolência o curso de um claro regato
sentir que a água nos chega aos joelhos
e arrastando os pés ver nos fundos lodosos
das algas e dos seixos os perfis caprichosos

Como é bom ver cair a chuva
atrás do vidro onde a paisagem a granel
convida a fazer uma longa viagem
uma mão afagando a malga de conhaque
a outra mão na mão de quem se ama nessa altura
e nos diz a vida a vida a vida
aventura sem margem

Como é bom chorar na solidão
escutando uma peça de jazz ruidosa
os outros dançam algures talvez embriagados
enquanto tudo para
e na boca aberta de um trompete
que se cala de repente



doucement on sent luire
solitaire et discret un piano surprise aux accents déchirants
de basson et de flûte

Mais le vrai bonheur c'est de faire rire
quelqu'un qui flotte ahuri sur les bords de l'ennui
le faire rire de tout cœur jusqu'à l'oubli
de soi-même une heure quelques minutes

Le Feu qui dort

se sente lentamente reluzir
solitário e discreto um piano surpresa com ecos magoados
de flautas e fagotes

Mas a verdadeira felicidade é fazer rir
alguém que aturdido paira no limiar do tédio
fazê-lo rir abertamente até ao esquecimento
de si por uma hora uns minutos um tempo

trad. Regina Guimarães

Mário Dionísio, 1982:

Toda a tarde jazz E que me rala imaginar
que o estou ouvindo sem pensar em nada?
Bom é isto de ouvir e deixa andar
Mas entre o que me agrada e não agrada
tanto outras pontes possíveis estão espreitando
dedos de som que não quero e arquitecto
infeliz por mal ver o que estou arquitectando
Uma trompete de chofre tresmalhada
em convulsas volutas pelo ar
é que descobre e fica desfiando
telepaticamente o meu projecto

Terceira Idade

Ela canta agarrada como que sensualmente ao microfone
uma espécie de manifesto
«Deve haver aí milhões de pessoas»
Canta e espalha um sol negro de dentes muito brancos
mexendo as ancas e o cone
que as coxas vão abrindo e fechando em solavancos
de protesto
Do umbigo à garganta a câmara desliza lentamente
colada à voz ora estridente
ora velada electrizando a bateria e o piano até ao espasmo dum amor
espiritual em prece
de requebro e furor
Cantas e esplêndida adormeces
aquilo mesmo que apregoas

Terceira Idade

A música e os músicos nos desenhos e pinturas, quando existem, são outros. Não são «profissionais» nem estão
«fardados» de músicos como no quadro inacabado. São pobres que tocam guitarra, concertina, pelas ruas:

Alguns desenhos de Mário Dionísio dos anos 40:

MD, esboço a lápis
1943- 1944, 24 x 21 cm

MD, esboço a carvão,
1945 23,5 x 14,5 cm

MD. desenho a tinta-da-china,
s.d., 41,5 x 65 cm (pormenor)

MD, esboço a caneta,
s.d., 11,5 x 16,5 cm

Ainda nos anos 40 e já nos anos 50:

MD, O músico MD, O rapaz da guitarra
tinta de esmalte sobre tela, óleo sobre tela 1950, 68 x 61 cm

1948, 130 x 97 cm.Col. Berardo

E, a propósito, Picasso, Portinari, Léger:

Picasso,Três músicos, 1921               Portinari, Chorinho, 1942                           Léger, Três músicos, 1944



MATERNIDADE
Da maternidade, ao centro da tela …



Nos anos 40 e 50, Mário Dionísio, desenha e pinta muitas e muitas maternidades. É um assunto «de sempre» na
pintura ocidental. Primeiro, as virgens e os meninos jesus (sempre de classe alta) – e a de Cimabue será tratada em A
Paleta e o Mundo (a propósito da relação entre arte e público) – , depois as mães da burguesia e de classes menos
«altas», depois as mães pobres, que por serem mães, mendigam. É assunto do «neo-realismo», onde chega a
adquirir um sentido metafórico e de luta. Mãe pobre é também a pátria que «será nossa».

Mãe pobre

Terra Pátria serás nossa,
Mais este sol que te cobre,
Serás nossa,
Mãe pobre de gente pobre.

O vento da nossa fúria
Queime as searas roubadas;
E na noite dos ladrões
Haja frio, morte e espadas.

Com morte, espadas e frio,
Se a vida te não remir,
Faremos da nossa carne
As searas do porvir.

Terra Pátria serás nossa
Mais os vinhedos e os milhos,
Serás nossa,
Mãe que não esquece os filhos

Terra Pátria serás nossa,
Livre e descoberta enfim,
Serás nossa,
Ou este sangue o teu fim.

E se a loucura da sorte
assim nos quiser perder,
Abre os teus braços de morte
E deixa-nos aquecer.-

Carlos de Oliveira, 1945
poema musicado por Fernando Lopes Graça, Marchas, danças e canções

(Uma mendiga de trapos com um filho ao colo estendeu-me o
braço a pedir esmola.)

Eh! mulher de cabelos de cinza esfarrapada!,
levanta-te num arrancar de céu do chão,
e berra ao sol dos outros a teus pés:

«Sim. O meu menino é magro e sujo e triste e vesgo
para desfear o mundo.

Mas traz no coração
todo o frio ardente
da Noite dos Ventres Rasgados.

E é belo
como a Vingança da Solidão das Raízes!»

José Gomes Ferreira, Sonâmbulo, 1941-1943

A última «maternidade» de Mário Dionísio é de 1953 e é uma «paternidade»:

MD, O menino e a pomba
óleo sobre madeira, 1953

130 x 97 cm



Em 1965, Mário Dionísio escreverá, em Memória dum pintor desconhecido:

Vi no café um doce quadro
a que podia chamar Maternidade
e era tão bom pintar!

Mãe e filho meio bife uma cerveja
e na cadeira ao lado um casaco e um cravo

A luz toda do dia e da cidade
para ali fugia e como que dourava
a toalha os talheres a louça as mãos num tom brilhante e

cavo
que nenhum pintor encontraria

Que fulgor no olhar
e que ternura de fazer inveja
por os não saber dar!

Mas a mãe falava quase aos brados
de coisas estranhas para alguém que ali não estava ou

existia
E o filho olhava-a mastigando mastigando
mastigando
com olhos divertidos e espantados

e ainda não sabia
que a mãe falava e não o via

O que talvez faça lembrar um poema de Pasolini, longe das «mães pobres»: «A balada das mães», do princípio dos
anos 60, que começa assim:

Mi domando che madri avete avuto.
Se ora vi vedessero al lavoro
in un mondo a loro sconosciuto,
presi in un giro mai compiuto
d'esperienze così diverse dalle loro,
che sguardo avrebbero negli occhi?
Se fossero lì, mentre voi scrivete
il vostro pezzo, conformisti e barocchi,
o lo passate, a redattori rotti
a ogni compromesso, capirebbero chi siete?

Pergunto-me que mães tiveram vocês.
Se agora elas vos vissem a trabalhar
num mundo que elas desconhecem,
presos a uma roda que não tem fim
de experiências tão diferentes das delas,
que olhar teriam nos olhos?
Se estivessem ali, enquanto vocês escrevem
o vosso texto, conformistas e barrocos,
ou o entregam a redactores habituados
a combinações, entenderiam quem vocês são?

E que acaba assim:

Ecco, vili, mediocri, servi,
feroci, le vostre povere madri!
Che non hanno vergogna a sapervi
- nel vostro odio - addirittura superbi,
se non è questa che una valle di lacrime.
E' così che vi appartiene questo mondo:
fatti fratelli nelle opposte passioni,
o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo
a essere diversi: a rispondere
del selvaggio dolore di esser uomini.

Ei-las, vis, medíocres, escravas,
ferozes, as vossas pobres mães!
Que não têm vergonha de vos saber
- no vosso ódio - até soberbos,
se isto não é mais que um vale de lágrimas.
É assim que vos pertence este mundo:
feitos irmãos nas paixões opostas,
ou nas pátrias inimigas, da recusa profunda
de serem diferentes: respondendo
à dor selvagem de serem homens.

Neste quadro inacabado, a «maternidade» (pedinte), fragmento inacabado, está, de facto, ao centro. Muitos anos
depois, Mário Dionísio, quando já faz outras pinturas, escreverá em Autobiografia:

De qualquer modo, começo com violência e quase com certeza, caçador que sente a caça na ponta da espingarda.
Rápido, percorro a tela de canto a canto, insisto mais no lado esquerdo ou no direito, em cima, em baixo, ra-
ramente no centro. Quem insiste sempre alcança. É um corpo-a-corpo desaustinado, cantante, delicioso.



PIQUENIQUE
o lazer no campo

É outro (ou o mesmo?) o piquenique de Cesário Verde:

Naquele piquenique de burgueses,
Houve uma coisa simplesmente bela,
E que, sem ter história nem grandezas,
Em todo o caso dava uma aguarela.

Foi quando tu, descendo do burrico,
Foste colher, sem imposturas tolas,
A um granzoal azul de grão-de-bico
Um ramalhete rubro de papoulas.

Pouco depois, em cima duns penhascos,
Nós acampámos, inda o Sol se via;
E houve talhadas de melão, damascos,
E pão-de-ló molhado em malvasia.

Mas, todo púrpuro a sair da renda
Dos teus dois seios como duas rolas,
Era o supremo encanto da merenda
O ramalhete rubro das papoulas!



[…]
Há tantas maneiras de viver
tranquilamente com os seus
passear aos domingos, conviver
falar do que não dizem os jornais
dizer olá dizer adeus
a quem entra ou sai e ir andando

Tudo esquece Não é?

Mas lá num canto escuso impertinente e
moinhento recomeça

um remexer de folhas um sussurro de cinza
e de promessa

[…]

Mário Dionísio, Memória dum pintor desconhecido, 1965

A saúde sim Mas é tão pouco
a saúde o bem-estar numa cadeira ao sol
folheando uma revista sem pensar em nada

É tão pouco a sopa fumegando a casa quente
o prazer de saber que está certo o lençol
para cada noite e à nossa espera
o que dia a dia sem porquê nos apetece

e o sossego nas ruas e nos lares onde se apertam
as mãos contra o que estala nos móveis mais

antigos
no escuro lembrar o que passou o que será o

que seria ou acender
para um serão de festa as luzes todas da sala

É tão pouco este ar puro de mar e de pinhais
que nos dão os amigos quando amigos
e plantam no vazio dos anos a morada
[…]
Mário Dionísio, Memória dum pintor desconhecido, 1965

DOMINGO

Quando chega domingo,
faço tenção de todas as coisas mais belas
que um homem pode fazer na vida.

Há quem vá para o pé das águas
deitar-se na areia e não pensar…
E há os que vão para o campo
cheios de grandes sentimentos bucólicos
porque leram, de véspera, no boletim do jornal:
«Bom tempo para amanhã»…
Mas uma maioria sai para as ruas pedindo,
pois nesse dia
aqueles que passeiam com a mulher e os filhos
são mais generosos.
Um rapaz que era pintor
não disse nada a ninguém
e escolheu o domingo para se matar.
Ainda hoje a família e os amigos
andam pensando porque seria.
Só não relacionam que se matou num domingo!...
Mariazinha Santos
(aquela que um dia se quis entregar,
que era o que a família desejava,
para que o seu futuro ficasse resolvido),
Mariazinha Santos
quando chega domingo,
vai com uma amiga para o cinema.
Deixa que lhe apalpem as coxas

e abafa os suspiros mordendo um lencinho que sua mãe lhe
bordou,

quando ela era ainda muito menina…
Para eu contar isto
é que conheço todas as horas que fazem um dia de domingo!
À hora negra das noites frias e longas
sei duma hora numa escada
onde uma velha põe sua neta
e vem sorrir aos homens que passam!
E a costureirinha mais honesta que eu namorei
vendeu a virgindade num domingo
– porque é o dia em que estão fechadas as casas de
penhores!

Há mais amargura nisto
que em toda a História das Guerras.

Partindo deste princípio,
que os economistas desconhecem ou fingem desconhecer,
eu podia destruir esta civilização capitalista, que inventou o

domingo.
E esta era uma das coisas mais belas
que um homem podia fazer na vida!

………………………………………………………………………………………………..

Manuel da Fonseca
Rosa dos ventos, 1940



OPERÁRIOS
…ao trabalho do operariado fabril…

Era muito natural que, na relação camponeses/operários, os camponeses fossem os preferidos e bem se
entenderá porquê. A censura tinha os olhos muito mais abertos para o que se referisse àqueles. Os
problemas que os operários suscitavam tornavam-nos mais difíceis (perigosos) de tratar. A explosão no
campo (a velha pobreza do camponês) era um tema sabido e de algum modo consentido, tinha uma
longa tradição que ajudava a ocultar os novos propósitos com que o abordavam, enquanto a exploração
na cidade, sobretudo nas fábricas, era inevitavelmente explosiva. (Mário Dionísio, Autobiografia, 1987)

O corpo aqui é o corpo de quem trabalha – nas fábricas, nos cais, nos barcos, nos campos – e também
dos que não têm trabalho e que mendigam, e de alguns que às vezes descansam.
O corpo tem cabeça, tronco e membros. Mas o desenho desses corpos – corpos vergados e que carregam,
que pedem esmola, que desesperam, não foi aprendido em aulas de desenho de estátua ou de modelo…
Mas na observação. E nas pinturas que já tinham sido feitas antes ou se faziam nesta mesma altura por
quem pensava destas maneiras: chapéus em vez de cabeças, corpos às vezes sem cabeça, mãos maiores
do que as cabeças onde elas se enterram…



ORDEM DO DIA

Homens novos temperados pela guerra,
das fábricas enormes e cinzentas
– rasgai poemas na terra
com as vossas ferramentas!

Homens das oficinas e dos cais,
dos campos e da faina sobre o mar
– porque não ensinais
os poetas a cantar?

Algemados – não importa por que leis –
seja qual for a vossa raça e a vossa casta,
vinde dizer o que sabeis!
– Por agora é quanto basta.

Vinde das minas, dos fornos, das caldeiras,
vergados da descarga do carvão!
Vinde! Porque chegou enfim o dia
de apressar a tarefa inconcluída!

– e a poesia, esta poesia,
é um facho que vai de mão em mão
pelos caminhos da vida.

Sidónio Muralha, Companheira dos Homens, 1950

Mas não havia só camponeses e operários. Havia a sociedade inteira: tudo dependia do «ponto de vista»
[…] Havia, nomeadamente, a pequena-burguesia a que todos pertencíamos, que conhecíamos de dentro
e que tinha (teria), quanto a mim, um papel importante na situação política portuguesa. Não inventada,
mas observada e pessoalmente vivida, a pequena-burguesia permitiria trazer a nossa ficção para a
cidade. E foi o que fiz em quase todo O Dia Cinzento. Por isso terá sido tão mal compreendido quando
apareceu. (Mário Dionísio, Autobiografia, 1987)



OS CAIS
… do labor da estiva, no cais …

………………………………………………………………………..
Aqui aqui onde tudo se joga e se conquista a pulso
onde tudo se anda a pés feridos
onde se pode acabar sem se ter visto o fim
Aqui aqui aqui
dizem vozes com dentes e garras que renascem em mim
Aqui
e só aqui

Mário Dionísio, As solicitações e emboscadas, 1945



NO CAIS

Ó quarteirões de casas escuras
Sem cortinados nas janelas
O dia é como a noite a noite é como o dia
e o Tejo aqui ao lado traz nas águas
pedaços de óleo e restos da cidade
Ó quarteirões de casas escuras
por trás de montes de carvão
que sabeis vós das nuvens dos poetas?
As vossas nuvens são de fumo
do fumo negro dos navios de carga
e de outros fumos negros da cidade
Ruas sem nome Iguais iguais
como estas mãos e essas mãos
como estes pés e esses pés
que a vida deformou
o que enche aqui o ar é este grito repetido
dos guindastes no cais
e a matraca repetida dos comboios
de mercadorias
Ó quarteirões de casas escuras
os barracões engolem homens
os barracões vomitam homens

Rio
foste tu que inspiraste as ninfas ao Poeta?
Rio
és tu que inspiras os poetas?
Ó quarteirões de casas escuras
é impossível que não haja
nenhum sonho escondido e adormecido lá ao fundo
dessas vidraças partidas Que não haja
nenhum riso abafado nos barris de alcatrão
E nenhum canto aqui nestas águas do rio
Nestas águas soturnas soturnas tão soturnas do rio
Velho sentado à porta da taberna
há tantos anos sentado com a perna de pau
à porta da taberna
com teu cachimbo e tua voz tão serena contando
histórias antigas e lendárias
à porta da taberna
Dá teu lugar a outro A qualquer outro
que quebre o fado do velho gramofone da taberna
e conte histórias um pouco mais felizes e mais claras
em vez do vinho na taberna
[…]

Mário Dionísio, As solicitações e emboscadas, 1945

Cesário  Verde:

Nas nossas ruas, ao anoitecer,
Há tal soturnidade, há tal melancolia,
Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia
Despertam-me um desejo absurdo de sofrer.

O céu parece baixo e de neblina,
O gás extravasado enjoa-me, perturba;
E os edifícios, com as chaminés, e a turba
Toldam-se duma cor monótona e londrina.

Batem carros de aluguer, ao fundo,
Levando à via-férrea os que se vão. Felizes!
Ocorrem-me em revista, exposições, países:
Madrid, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o mundo!

Semelham-se a gaiolas, com viveiros,
As edificações somente emadeiradas:
Como morcegos, ao cair das badaladas,
Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros.

Voltam os calafates, aos magotes,
De jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos;
Embrenho-me, a cismar, por boqueirões, por becos,
Ou erro pelos cais a que se atracam botes.
……………………………………………………………………….

Vazam-se os arsenais e as oficinas;
Reluz, viscoso, o rio, apressam-se as obreiras;
E num cardume negro, hercúleas, galhofeiras,
Correndo com firmeza, assomam as varinas.

Vêm sacudindo as ancas opulentas!
Seus troncos varonis recordam-me pilastras;
E algumas, à cabeça, embalam nas canastras
Os filhos que depois naufragam nas tormentas.

Descalças! Nas descargas de carvão,
Desde manhã à noite, a bordo das fragatas;
E apinham-se num bairro aonde miam gatas,
E o peixe podre gera os focos de infecção!

O Sentimento dum Ocidental, I (Avé-Maria)

Aqui temos Fernando Pessoa (que interessa ter-se denominado Álvaro de Campos? Podia ser um
António, um José qualquer, simples embarcadiço anónimo, simples carregador de cais), no começo do
dia, vendo um pequeno paquete despontar no horizonte – escreve Mário Dionísio, em Introdução à leitura da
«Ode Marítima», a dissertaçãofinal de uma licenciatura em filologia românica (1938), que lhe valeu uma reprovação.
(Só se licenciaria, com outra dissertação, no ano seguinte).



A noite é sem estrelas

Olha como passam os navios, como passam…
e como correm os comboios, como correm…
e os aviões como voam, voam…
Vão a caminho de outras terras, do mundo.
Cidades de ruído e movimento,
países, continentes, paisagens, oceanos
e uma ilha suave que nos espera
para nela construirmos a Cidade de Sempre…
Olha como correm, correm,
como nos chamam de longe…
[...]

Mário Dionísio, «O homem sozinho na beira do cais»
Poemas, 1936-1938

Em 1949, preocupado com os rumos do realismo, Mário Dionísio vai a Paris entrevistar vários pintores realistas de
várias nacionalidades. Um deles é Edouard Pignon, que sempre muito admirou, e de quem fala em A Paleta e o
Mundo, no capítulo «Ao serviço de…». Pignon pintou os barcos e os pescadores de Ostende, tinha pintado várias
mulheres catalãs a remendarem redes.

Pignon, Catalãs a remendar redes                                                    Pignon, Ostende
1946                                                                                                       1948

A pintura de Pignon, que tem uma confessada intenção social («quereria exprimir o meu tempo na sua grandeza e
no seu combate, também») é pois uma pintura moderna, ou, mais rigorosamente, uma pintura que parte da
pintura moderna.
[…]
Não é nada fácil separar em períodos definidos uma obra que se encontra em plena ebulição criadora e que não
conta muito mais que uns dez ou doze anos de produção. Mas, com todas as reservas, embora, talvez se lhe
possam já encontrar, para uma primeira arrumação de ideias, cinco fases distintas. A fase das maternidades,
referente a 1938-1940 (a mãe amamentando, a mãe dando banho ao seu menino), onde a admiração por Matisse
e Picasso está patente, a fase das naturezas-mortas, por 1944, em que a cor atinge uma intensidade francamente
agressiva, a fase das catalãs, de 1945-1946, em que, sobrepondo-se à evidente influência de Picasso, o seu estilo
começa a ganhar um tom inconfundível (a enorme catalã do Museu de Arte moderna, com os seus azuis e o seu
desenho a um tempo áspero e ágil, não se esquece facilmente), a fase dos massacres, de 1946, em que Pignon
pretende espelhar com indignação as atrocidades da guerra, na esteira da Guernica, e onde o que verda-
deiramente progride é a adaptação da cor, apesar de perfeitamente livre, ao programa expressivo, e, finalmente,
a fase de Ostende, a fase dos barcos, das grandes velas, dos pescadores, já de 49.

Mário Dionísio, Encontros em Paris, 1949

Não «regressei» à figuração sob uma qualquer influência: nunca de lá saí sem lá estar. Porque essa palavra não
quer dizer nada. Mas, através dos meus quadros mais legíveis ou mais ilegíveis, a minha procura da realidade
nunca se interrompeu. Edouard Pignon

O tema «cais» continuará presente na pintura de Mário Dionísio, mesmo na fase
«abstracta».



LEITURA COLECTIVA
… e às reuniões clandestinas, no canto inferior direito….



A leitura colectiva, de um que sabe ler para outros que não sabem (à mesa, ou fora da mesa) e o «estar à mesa»
(como em tantos outros pintores) – a comer, depois de comer, em vez de comer, a reunir (falando talvez ou
calados), num caso pelo menos «clandestinamente» (Reunião Clandestina, 1947, quadro chamado «Interior»
durante a ditadura) em família, entre amigos, entre camaradas… são temas de Mário Dionísio nos anos 40:

MD, desenho a carvão, s. d.,
94 x 74 cm

MD, guache, s. d., 18 x 21 cm MD, desenho a tinta-da-china, s. d., 41,5 x 65 cm

MD, tinta-da-china, 1945,
23,5 x 14,1 cm

Carlos Scliar, gravura,  s.
d., 30,5 x 20 cm



A PALETA E O MUNDO
(1955 a1962)

e outros escritos

«Olhar e ver» se chama um dos capítulos de A Paleta e o Mundo, obra que se destina a pôr o público a
ver as obras de arte, uma parte da sociedade, em vez de se contentar com olhar para elas – em livros,
em catálogos, em museus, hoje na internet. Começada a publicar mais de 10 anos depois de Mário
Dionísio ter pintado (e interrompido) este quadro (ver atrás).

Insiste ele no facto de que esta obra (de mais de 1000 páginas) foi uma parte importante da chamada
«polémica do Neo-realismo» (entretanto chamada «interna do Neo-Realismo» e que, provavelmente
agora já é mesmo «externa»), que não se encontra ainda resolvida, enquanto se continuar a separar
«forma» de «conteúdo». E que excede em muito os problemas do então «neo-realismo»:

«É necessário lembrar a minha contribuição para a formação e amadurecimento do neo-realismo? São
dezenas (?) de artigos, crónicas, palestras. É sobretudo A Paleta e o Mundo, obra porventura mais citada
que estudada e (nem todos o terão visto) essencialmente polémica. Ponto decisivo, creio, da chamada
«polémica do neo-realismo». (Mário Dionísio, Autobiografia, 1987)

Ao longo dos anos, Mário Dionísio foi escrevendo sobre estes e outros problemas que com eles se
prendem e que este quadro inacabado também coloca:

Creio ter contribuído alguma coisa para dotar o neo-realismo de uma nova dimensão, outra linguagem, na
poesia, na ficção, na teoria (a ordem é arbitrária), como os pesquisadores, se os houver e forem capazes de,
talvez confirmem. Que não esqueçam as datas por favor.

Do neo-realismo de que participei desde a hora antes do amanhecer, com o Joaquim Namorado, o Redol, o
Namora, o Fonseca, o Carlos de Oliveira, muitos mais. Do neo-realismo que rapidamente se propagou e
diferenciou. Que era e continua a ser motivo de confusões intencionais, involuntárias, talvez inevitáveis.
Apesar de tudo o que, também eu, sobre ele escrevi e repeti. Dos estudos que alguns lhe têm dedicado.



Entretanto, valerá a pena ao menos insistir em que: primeiro, nunca concordei com a designação de neo-
realismo, que se deve a uma infeliz inspiração de momento do Joaquim Namorado, meu grande amigo até
à morte; segundo, para mim, «neo-realismo» não era nem poderia ser uma outra maneira de, por razões
de censura, dizer «realismo socialista»; terceiro, para mim ainda, o neo-realismo deveria ser a expressão
estética duma visão marxista do mundo e, sendo esta tão complexa como se sabe (quem o sabe), aquele
movimento — nunca «escola» — teria de desdobrar-se em diversas maneiras, gostos, soluções
imprevisíveis — o que efectivamente aconteceu. O seu domínio seria o do «extremamente complexo
conhecimento dialéctico do homem» (Lenine). Complexo e dialéctico, façam favor de tomar nota. Seria a
voz duma classe em ascensão, de um mundo (um homem) necessariamente novo, que, como tal, teria de
integrar toda a herança do passado, incluindo a da classe a que se opunha. Aí estava a utopia.

Mário Dionísio, Autobiografia, 1987

Alguns anos antes de ter pintado (e interrompido) este quadro, Mário chamava a atenção para:

A necessidade de modificação formal é evidente. Mas como inventá-la, como descobri-la sem que
corresponda a uma modificação integral do homem? Para quê e como inventá-la, se ela deve surgir
espontaneamente, sem programa, excepto o de exteriorizar uma nova estrutura?
Outra faceta que nos parece curiosa está na tendência de certos artistas e críticos para a obra
directamente revolucionária. Assim, nas artes plásticas, por exemplo, a representação dum levantamento
de massas. Não queremos negar o valor à intenção. Mas necessitamos de ir mais ao fundo. Necessitamos
ver claro. Pobre modificações de coisas que estivesse nos fuzilamentos,  nos coros guerreiros, numa
bandeira vermelha ou branca…

Mário Dionísio, «Apontamento sobre a necessidade de ver claro», Sol Nascente, 15/3/1938

E há muitos e muitos textos, e entrevistas posteriores:

Há uma lenda que tenho tentado desfazer, com dificuldades, porque há quem não esteja interessado em
desfazê-la; o neo-realismo não foi encomendado por ninguém, por nenhuma força política, surgiu
espontaneamente. Como? Guerra de Espanha, uma consciência da luta política que foi nascendo, a
princípio apenas um sentimento de revolta.

O que eu não sabia ao tempo pensar – o que só a experiência me ensinou – mas já queria dizer é que no
homem, no criador, é que está o problema. Se tenho uma determinada visão do mundo, uma determinada
sensibilidade, se sou feito duma determinada maneira, se quero profundamente a vitória de determinadas
ideias, pois então a minha arte vai dizer isso com certeza.

O que eu receava é que se seguisse o percurso inverso, de fora para dentro, como daí a poucos anos viria a
suceder, quando se conheceram os célebres textos de Jdanov, que muita gente seguiu alegremente, e não
sei se ainda segue.
Ora, por um lado, eu achava que devíamos estar abertos a todas as correntes estéticas, porque só da sua
síntese poderia surgir uma nova estética, uma nova linguagem. Por outro lado, pensava que o importante
era a minha profunda convicção, o meu sentimento das coisas, e se o meu sentimento era naquele
momento, «panfletário», revolucionário, então ele «sairia» de dentro para fora, que é aliás o que sucede
nos meus primeiros poemas.

Mário Dionísio, entrevista de 1982



OBRAS EXPOSTAS

De Mário Dionísio

● Capataz, desenho a tinta-da-china, 1945,
21,5 x 29 cm
● Óleo sobre cartão, 1942, 31,5 x 23,5 cm
● Óleo sobre contraplacado, 1943 19 x 23,5 cm
● Recanto silvestre, acrílico sobre tela, 1991,
100 x 100 cm
● Guache, s. d., 18 x 21 cm
● Desenho a tinta-da-china, s. d., 41,5 x 65 cm
● Desenho a tinta-da-china, 1945, 23,5 x 14,1 cm
● Reunião clandestina, 1947, óleo sobre tela, 97 x
130 cm (em exposição permanente na CA-CMD)
● Desenho a tinta-da-china, 1945, 31 x 21,5 cm
● Carvão sobre cartolina, s. d., 50 x 35 cm
● Maternidade no cais, óleo sobre platex , 1952,
100 x 81 cm
● Maternidade camponesa, óleo sobre platex,
1950, 142 x 75 cm (em exposição permanente na
CA-CMD)
● O menino e a pomba, 1953, óleo sobre tela,
130 x 97 cm (em exposição permanente na CA-
CMD)
● Maquetes para um mural no Café La Gare, s. d.
[1949-1950], lápis sobre papel vegetal, 27,5 x
75,5 cm e guache, 27,5 x 75,5 cm
● Desenho a lápis, 1943-1944, 21 x 24 cm
● Desenho a lápis, 1943-1944, 21 x 24 cm
● Cantarilos, desenho a caneta, s. d., 21,4 x 15,9
cm
● Desenho a caneta, s. d., 23 x 34 cm
● Almoço, óleo sobre madeira, 1945, 36 x 30 cm
● Guache, 1949, 42 x 50 cm
● Guache, s. d., 32 x 25
● Desenho a tinta-da-china, 1945, 67 x 57 cm
● Óleo sobre madeira, s. d. 21 x 26,5 cm
● Ó tempo, anda!, maquete para tapeçaria (não
realizada), 1949, 42 x 59 cm

● Ribeira do Tejo, maquete para tapeçaria,
guache, 1950, 29,5 x 35,5 cm
● Ribeira do Tejo, tapeçaria (execução: Maria
José Taxinha), 1950-1952, 138 x 167 cm (em
exposição permanente na CA-CMD)
● Comboio do Estoril, desenho a lápis, 1943-1944,
21 x 24 cm
● Leitaria, desenho a lápis, 1943, 25,5 x 21,5 cm
● Óleo sobre serapilheira, 1944, 65 x 59 cm
● Óleo sobre serapilheira, 1944, 56,5 x 49 cm
● Desenho a lápis, 1943-1944, 24 x 21 cm
● Óleo sobre tela, s. d., 46 x 50 cm
● Óleo sobre serapilheira, 1944, 50 x 45 cm
● Óleo sobre Serapilheira, 1944, 78 x 91 cm
● Óleo sobre tela, 1943, 49 x 45 cm
● 4 desenhos a lápis, 1943- 1944, 24 x 21 cm
● Óleo sobre tela, 1944, 43 x 48 cm
● Carvão sobre papel, s. d., 65 x 100 cm

De outros artistas
(espólio Mário Dionísio)

● Abel Salazar, carvão e guache, s. d. 27,5 x 15 cm
● Abel Salazar, tinta-da-china, s. d., 20,5 x 26 cm
● Abel Salazar, Sob a chuva, óleo sobre madeira,
s. d., 42,5 x 48,5 cm
● Álvaro Cunhal, desenho a lápis, 1942,
25 x 41 cm
● Avelino Cunhal, óleo sobre madeira, 1942, 36 x
44,5 cm
● Carlos Scliar, gravura, 1949, 30,5 x 20 cm
● Carlos Scliar, gravura, s. d, 30,5 x 20 cm
● Manuel Ribeiro de Pavia, desenho a tinta-da-
china, s. d., 23,5 x 20 cm
● Manuel Ribeiro de Pavia, desenho a tinta-da-
china, 1948, 40 x 25 cm

Colaboraram nesta exposição: Diana Dionísio, Eduarda Dionísio, Lena Bragança Gil,
Mònica Mir Rincón, Pedro Rodrigues, Pedro Soares, Rubina Oliveira, Serena Cacchioli,
Susana Baeta.

Agradecemos à Associação Promotora do Museu do Neo-Realismo e ao Museu do Neo-Realismo a cedência e o
transporte do quadro inacabado de Mário Dionísio.


