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NOTAS SOBRE AS NOTAS
Alberto Carneiro foi um dos primeiros artistas, senão mesmo o primeiro, a en9uadrar
as suas preocupações num âmbito ecológico, logo desde

1968, 9uando, numa das suas

inúmeras Notas para um diário, começou a formular as ideias 9ue seriam incluídas em

1971

na edição de artista O caderno preto, e 9ue em

1972

assumiram o título de Notas

para um manifesto de uma arte ecológica. A dimensão político-ideológica deste manifesto
é evidente, mesmo 9ue não seja claramente enunciada, pois en9uadra a ação do artista
en9uanto intervenção necessária na cultura e na sociedade do seu tempo.

O sentido 9ue

então conferiu à expressão "arte ecológica" era bem mais alargado do 9ue a9uele 9ue, a
partir dos anos 1980, começou a enformar a arte produzida em reação à crescente ero

são dos recursos naturais causada pelas indústrias extrativas e às alterações paisagísticas
daí decorrentes.

O manifesto de Alberto Carneiro propunha-se ultrapassar uma con

ceção de aproximação à natureza 9ue, como se veio a verificar em grande parte da arte
produzida no e a partir do território dos anos

1960-70 e sobretudo 1980, re-Aetiam "a

mix of attitudes ranging from ecological indifference to ecological activism"1• No seu caso,
mais do 9ue pensar os termos éticos e ideológicos da presença humana no território a
partir das noções de e9uilíbrio e sustentabilidade, o 9ue estava em causa era um reativar
e um re-situar dos significados culturais mais ancestrais da relação ser humano/natureza,
baseada numa co-identificação e numa interpenetrabilidade ontológica em 9ue ambos
se reviam mutuamente um no outro.
Dentro deste contexto, a especificidade da obra de Alberto Carneiro foi-se desen
volvendo tanto numa vertente mais conceptual e in9uiridora ligada à performance e à
fotografia, como numa dimensão mais tradicional e táctil dirigida ao talhe e ao contacto
directo com os materiais da escultura, 9ue no seu caso foi sobretudo a madeira. Em am
bos os casos, dois grandes eixos, simultâneos, atravessam a sua produção artística: por
um lado, a relação do corpo do artista com o corpo da natureza num devir-escultura; por
outro, a constante procura de convergência entre a dupla acepção da natureza en9uanto
entidade imediata, 9ue está aí sem a intervenção direta do ser humano, e entidade pro
duzida, 9ue resulta de uma cultura de trabalho essencial e instrumental à sobrevivência
e ao lazer dos indivíduos2•
1

Michael Auping, "Earth art: A study in ecological politics", Alan Sonfist (ed.), Art in the land: A criticai anthology of
environmental art, Nova Iorque, E. P. Dutton, 7983, p. 94.
2
Raymond Williams, The Country and the City [1973], Londres, Spokesman, 2077, p. 3.
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(à esquerda)
Meu corpo terra, 2002-2004. Madeiras de mogno e castanheiro e vidro com letras
gravadas, 67X240X120 cm. Coleção Centro de Arte Alberto Carneiro, Santo Tirso.
Detalhe da instalação no Centro de Arte Alberto Carneiro, Santo Tirso. Fotografia:
Miguel Ângelo
(em cima)
Movimentos da floresta, 2006-2014. Madeira de mogno, 107x4ooxi10 cm. Coleção
Catarina Rosendo em depósito no Centro de Arte Alberto Carneiro, Santo Tirso.
Vista da obra na exposição A natureza em movimento, Museu Internacional de
Escultura Contemporânea, Santo Tirso, 2021-2022. Fotografia: Miguel Ângelo
(em baixo)
Ainda a memória do corpo sobre a terra, 1987-1988. Madeira de cedro do Brasil,
aprox. 2soxsooxsoo cm. Coleção Centro de Arte Alberto Carneiro, Santo Tirso.
Vista da instalação no Centro de Arte Alberto Carneiro, Santo Tirso. Fotografia:
Miguel Ângelo
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NOTAS PARA UM MANIFESTO DE UMA ARTE
ECOLÓGICA (1968-1972), Alberto Carneiro
A arte faz-se para transformar as imagens do quotidiano.
Consciéncia do atrofiamento que os factores urbanos
e culturais exercem sobre a alegria mais profunda do ser,
na auséncia de uma intimidade com a Natureza, a ARTE
ECOLÓGICA virá repor na memória das sensações esté
ticas os valores que da Terra no Homem se definiram e o
estruturaram na sequéncia dos tempos.
A ARTE ECOLÓGICA será o renascer de uma alegria
natural no encontro com uma Natureza renovada e já infi
nitamente próxima; obra em mutação na consciéncia do
inconsciente de um tempo distante e outra vez nomina
do na posse de sensações estéticas, futura e natureza
mente reversíveis.
A comunicação criadora autentica-se no âmbito do
inconsciente, através das imagens das memórias mais
profundas do ser e que são, afinal, o fulcro das activida
des quotidianas.
A arte não está na presença física do bisonte de Alta
mira, mas sim na posse que ele significa.
A ARTE ECOLÓGICA será um regresso à origem das
nossas próprias fontes; a reabilitação das coisas mais
simples no significar da comunicação estética, não atra
vés de um processo de ordem cultural, na aquisição de
valores de carácter transitório, mas pela consciéncia das

essencialidades, pela penetração no âmago dos átomos,
pela chamada aos contactos com aquele mundo que se
define em nós sem os constrangimentos da complexi
dade social a relação consciente dos significantes na or
denação de uma crítica profunda sobre os significados
que virão depois como autenticidade de relações com o
mundo.
A Natureza recriada à nossa imagem e semelhança:
nós dentro dela e ela polarizadora dos nossos sentimen
tos estéticos.
Uma nuvem, uma árvore, uma flor, um punhado de
terra situam-se no mesmo plano estético em que nós
nos movemos, são parte integrante do nosso mundo, são
um manancial de sensações vindas de todos os tempos,
através de uma memória que tem a idade do homem.
Não a pedra pelo seu lado externo, pela conversão dos
seus valores formais, mas pelas qualidades do seu íntimo,
pelo cosmos que está nela e o qual nos é dado possuir na
simplicidade em que a coisa vive.
O que nós poderemos comunicar ao recriar uma ár
vore, na necessidade de a possuirmos, não serão, com
certeza, os valores que nos ligam a ela na circunstância
desse momento, mas sim os lugares onde poderá acon
tecer a recriação das memórias que todos nós temos de
árvores.
É evidente que nós não afirmaremos que uma árvore
é uma (obra de arte). Nós apenas diremos que podemos
tomá-la e transformá-la em (obra de arte).
ARTE ECOLÓGICA árvore na floresta do cimento.

Texto das Notas poro um diário, Dezembro de 7968 Fevereiro de 7972. Originalmente publicado em Revisto
de Artes Plásticas, Porto, n. 0 7, Outubro 7973, p. 6.

(à esquerda em cima)
Os ventos, Fevereiro 2010. Grafite sobre papel Fabriano, 50X71 cm.
Coleção particular. Fotografia: Jorge Coelho / Arquivo Alberto
Carneiro - Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian
(à esquerda)
Arte corpo/ Corpo arte, 1976-1978. Provas fotográficas p/b em
gelatina sal de prata coladas sobre cartolinas brancas, 45X34 cm
(cada). Coleção Sandra Eades e Reinhard Klessinger (Ereiburg,
Alemanha); Coleção Catarina Rosendo em depósito no Centro de
Arte Contemporânea Alberto Carneiro, Santo Tirso. Fotografia:
Arquivo Alberto Carneiro - Biblioteca de Arte da Fundação
Calouste Gulbenkian
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O laranjal - natureza envolvente, 1969. Terra, laranjeira. metal. tela,
áudio, laranjas e foco de luz, dimensões variáveis. Coleção Centro
Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela. Vista
da instalação no Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago
de Compostela, 2001. Fotografia: Mark Ritchie / Arquivo Alberto
Carneiro - Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian
Alberto Carneiro (Coronado, 7937 - Porto, 2077) foi um
importante escultor e um dos mais premiados artistas
da sua geração. Estudou Escultura na Escola Superior
de Belas Artes do Porto e na Saint Martin's School of
Art (Londres), depois de ter trabalhado durante onze
anos nas oficinas de escultura religiosa do Coronado.
O seu trabalho foi de grande relevância na actuali
zação da escultura portuguesa e na sua emancipação
da estatuária ilustrativa cara ao gosto oficial do regi
me totalitário português (7926-7974), em direcção aos
vários questionamentos conceptuais, performativos e
experimentais dos anos 7960 em diante. A escultura,
a instalação, a fotografia e o desenho foram os meios
usados para explorar um universo temático e visual
assente na relação do corpo com os elementos natu
rais, resultando numa obra fortemente autoral, carac
terizada por uma indagação filosófica sobre a paisa
gem, a natureza e os modos de relação dos humanos
com o mundo. O seu percurso pedagógico influenciou
várias gerações de artistas e arquitectos. Leccionou
no Curso de Escultura da ESBAP (7977-7976), no Curso
de Arquitectura da FAUP (7970-7999) e foi responsável
pela orientação pedagógica e artística do Círculo de
Artes Plásticas, Organismo Autónomo da Universida
de de Coimbra (7972-7985). Entre as distinções que lhe
foram atribuídas, incluem-se o Prémio Nacional de
Escultura (7968), o Prémio Nacional de Artes Plásticas
(7985) e as Comendas de Grande Oficial da Ordem do

Infante D. Henrique (7994). Criou o Museu Internacio
nal de Escultura Contemporânea em Santo Tirso e o
Parque Internacional de Escultura Contemporânea na
Vila de Carrazeda de Ansiães (2002-2009). Das suas
exposições retrospectivas destacam-se: Centro de
Arte Contemporânea de Bragança (2072); Fundação
Beulas, Huesca (2006); Museu de Arte Contemporâ
nea do Funchal (2003); Centro Galego de Arte Con
temporânea, Santiago de Compostela (2007); Fun
dação de Serralves, Porto (7997); Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa (7997); e CAC do Museu Soares dos
Reis, Porto (7976). Representou Portugal nas Bienais
de Paris (7969), de Veneza (7976) e de São Paulo (7977).
Realizou esculturas públicas em Portugal, Eslovénia,
Inglaterra, Irlanda, Coreia do Sul, Equador, Ilha Formo
sa (Taiwan), Andorra, Espanha e Chile. As suas obras
integram importantes colecções públicas nacionais,
tais como: Fundação de Serralves; Fundação Calous
te Gulbenkian; MNAC - Museu do Chiado; Colecção
Berardo; Caixa Geral de Depósitos - Fundação Cultur
gest; Colecção de Arte Contemporânea do Estado; e
Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea. Das
várias colecções no estrangeiro destacam-se: Museo
Vostell Malpartida (Malpartida de Cáceres, Espanha);
Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago de
Compostela, Espanha); Centro de Arte l,J Naturaleza Fundación Beulas (Huesca, Espanha); e Frederick R
Weisman Art Foundation (Los Angeles, EUA).
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