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Iniciar com um quadrado que cabe na palma da minha mão, entre o polegar e os 

dedos estendidos… 

 

O que torna o azulejo tão seguro – como um mapa com sistema cartesiano im-

presso − enquanto suporte para pintar, é a sua matriz de quadrados iguais. A 

sua auto-semelhança modular permite a expansão multiplicativa de áreas. 

 

Por isso, não existe nele próprio um fim, a não ser por escolha determinante ou 

por limitação nas possibilidades arquitectónicas, dado que o azulejo, em si, não 

pode ser mais que uma pele para paredes. Uma parede define o lugar e o espaço 

do azulejo, com o qual se relaciona.  

 

Guardado em armazém, o azulejo é apenas uma hipótese da sua expansão 

plena, oculta e sem lugar de destino. 

 

Dissocio uma linha recta pintada, traçada sobre uma série de azulejos enfileira-

dos de forma casual e solta, daquilo que poderia eventualmente constituir uma 

matriz sem lacunas. A segurança dessa matriz, num plano regular de módulos, 

revela-se como armadilha porque a desvinculação entre linha e matriz abre um 

espaço de acção, onde a pintura se estende por territórios intersticiais que não 

incidem no que será visível depois da montagem do plano contínuo dos azulejos. 

 

Começa um jogo de possíveis recombinações sucessivas. O resultado acontece 

por escolha ou por acaso, e não é uma consequência única do jogo… 
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O que era um destino predeterminado na intenção − duas mãos a esticarem um 

fio entre uma e a outra, como aquele que se estendeu entre Ariadne e Teseu − 

desintegra-se e escapa para um labirinto outro, quando uma das mãos solta o 

fio. 

 

 

O que sobra são sempre só vestígios, gestos deixados na parede, penumbras 

esboçadas sem os corpos e as fontes de luz que lhes deram origem. 

A intenção inicial da perenidade, dissipada na névoa do passado, é uma mira-

gem invertida – a perseguir-nos pela nuca − um frágil rastro. 


