
PAINÉIS EM AZULEJO “VARIAÇÃO”, 1993 
 

Como se sabe, sou o autor de uma vasta intervenção plástica na estação Campo Grande, do 

Metropolitano de Lisboa, no interior e nas fachadas, e ainda nos viadutos anexos, para a qual 

comecei a trabalhar em 1982, mas que por razões que me ultrapassaram só viria a ser 

inaugurada em 1993. 

Para o átrio e para a escada interna principal optei por desenvolver uma temática sobre 

“figuras de convite” do século XVIII, que alterei, desconstruí e reconstruí com ironia, criando 

assim em 1983, figuras paradoxais e mesmo surreais. Por outro lado, nos anos 80, no campo 

do azulejo criei estes e outros painéis que correspondiam a citações diretas sobre a azulejaria 

daquele século, umas vezes só em azul e branco, outras com amarelos e azuis. Tratava-se de 

uma visão moderna, sempre irónica, sobre o período que mais influenciou o gosto português, 

já que a pintura em azul sobre azulejo se prolongou de então para cá até aos dias de hoje, 

muitas vezes através de cópias passadistas e mesmo kitsch. Porém, como esta pesquisa teve 

um cunho marcadamente moderno, a minha reflexão sobre esse passado quase mítico, foi 

sempre encarada por mim como uma subversão, tendo dado lugar a várias obras em total 

transgressão, tanto no plano figurativo, como no plano das citações a esse passado. Porém, 

para essa comunicação plástica ser eficaz, usei deliberadamente o mesmo tipo de pintura em 

aguadas de azuis sobre branco, tal como tinha sido executada a azulejaria no século XVIII. 

Antes da inauguração da estação, em 1993, fui convidado pela Administração do ML a criar 

pequenos painéis em azulejo, para serem posteriormente oferecidos. Tratava-se de uma 

edição de múltiplos, numerados e assinados, à semelhança das serigrafias. Assim decidi fazer 

pequenos painéis de apenas seis azulejos, e optei por recorrer só às cabeças das “figuras de 

convite”, duas masculinas e duas femininas.  

Muito embora se trate de uma citação a mim próprio, as doze variantes que intitulei de 

“Variação”, foram criadas de novo, e de tal modo que não repetem nenhuma das figuras na 

estação, ao ter desarticulado em puzzle apenas as quatro cabeças, colocando os seis azulejos 

em posições totalmente inverosímeis com respeito à anatomia dos rostos, cabeleiras e demais 

adereços. Nos esboços em fotocópia que lhe viriam a dar lugar, rodei os seis azulejos na 

procura de movimento (abstrato) de todos os elementos que constituem estas quatro cabeças, 

e depois de ter optado pelas combinações mais interessantes foram entregues à pintora de 

azulejos Susana Bretes que as pintou com o mesmo tipo de aguadas em azul e claro-escuro 

usado nas “figuras de convite” no interior da estação. 

Resta dizer que para atingir o objetivo pretendido me apoiei na minha vasta experiência no 

domínio da Optical Art (mobilidade do olhar e alterações na perceção visual), que sempre 

desenvolvi a partir de 1965, e também na minha grande experiência na colagem, quase 

sempre irónica, praticada a partir do pós-25 de Abril. E por último, esta variação “L” oferecida 

ao Instituto de Investigação Científica Tropical, é sem dúvida uma das minhas preferidas. 
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