
TANGO
Margarida Gil

As pessoas outra coisa não são senão um dicionário de páginas por 

preencher, um glossário em permanente construção que reivindica 

uma certa ousadia para se dar a conhecer. Margarida Gil assume no 

conjunto de trabalhos que divide em três núcleos essa ousadia de 

conhecer o outro e de se dar a conhecer numa linguagem muito 

própria carregada de humor e ironia, temas que tanto fariam sorrir 

Rafael Bordalo Pinheiro. O mundo é a sua inspiração. O que ela vê 

nele leva-a a perguntar-se sobre as pessoas, as suas vidas e através 

de sensações e intuições cria um conjunto de obras em cerâmica 

que se sustentam por si próprias. Criar e conhecer por intuição é 

apelar a uma forma diferente de pensamento lógico; é um modo de 

apreensão disponível para o sujeito quando as categorias espaciais 

ou pragmáticas que o ligam a um objeto são quebradas. Na realidade, 

a artista faz do Outro o próprio começo da arte, daí o título da 

exposição “Tango”. A essência do tango é o sentir, sentir a música, 

o outro, a si. Depois há a técnica, mas de que nada serve, se não se 

tiver a capacidade de escuta. Margarida Gil ouve e transforma e tal 

como o Tango é expressão da alma e de uma técnica. É uma maneira 

de viver, de sentir e conceber apaixonadamente a existência e o mundo. 

O Tango é entrega e confiança absolutas: “um pensamento triste que 

se dança” como referiu Henrique Santos Discépolo, compositor de 

vários tangos célebres. No conjunto das obras expostas encontra-se 

um certo grito de rebeldia sem, no entanto, sobrepor a isso um 

sentido, uma representação. Cada núcleo, separadamente, provoca 

diferentes níveis de sensação, diferentes forças são captadas pela 

mão da artista que molda o barro “de baixo para cima”. Todas as 

partes juntas, pelo conjunto de sensações ou diferentes níveis de 

sensação que deflagram, geram movimento, um movimento que 

circula por entre as partes e faz as peças movimentarem-se. 

Com um humor sagaz, as galinhas antropomorfizadas que dançam 

o tango bem juntas, fazem emergir e ganhar (des)contornos, nuances, 

sem que isso pretenda ilustrar uma qualquer história do movimento 

ou um todo linear e coerente. Muitas destas forças são inenarráveis. 

Já o núcleo das montanhas revela um equilíbrio profundo entre a 

verticalidade e horizontalidade, onde o englobar de infinitas 

direções é especificada numa única direção: aquela que indica que 

estas são montanhas que não se podem escalar. Paradoxal axioma 

que provoca no observador e na própria artista um sorriso. A obra de 

Bordalo ensina que o riso precisa de eco por que é sempre o riso de 

um grupo além que esconde uma segunda intenção de entendimento, 

quase de cumplicidade, com outros ridentes, sejam eles reais ou 

imaginários. A arte tal como o riso são uma espécie de gesto social, 

têm de ter uma significação social. 

Daí que quando nos deparamos com o terceiro núcleo, homens 

mágicos, peças silenciosas, sombras da forma homem, nos 

possamos interrogar sobre o motivo da sua presença nesta 

exposição. Na verdade, elas estão envoltas numa enorme ironia 

existencial. Cada um desses homens míticos carrega consigo o seu 

fundo sombrio e ao mesmo tempo o infinito do mundo inteiro. Assim, 

a expressão do meu mundo é a minha subjetividade e mergulhados 

neste fundo sombrio é-nos difícil comunicar com o outro. Ninguém 

conhece essa subjetividade, vivemos mergulhados na mais completa 

confusão, no mais completo atordoamento. Estes poderão ser 

Homens aturdidos, fixos que nos despertam para a ironia de 

vivermos numa ilusão comunicativa, tanto nos processos do amor 

como nos da amizade. Provavelmente só conseguem libertar-nos 

desse estado existencial e entrar em comunicação pela arte ou pela 

vontade de arte. Margarida Gil revela toda essa vontade num conjunto 

de peças que se escondem e se revelam entre as restantes peças do 

Museu Bordalo Pinheiro, colocando a atenção dos observadores à 

prova. A vida traz com ela uma vontade de arte, não é uma invenção 

humana, é uma invenção da vida. E “Tango” tem vida, movimento, 

assinatura, é uma experimentação ética, uma experimentação 

existencial que a artista faz na própria vida com uma ironia muito 

particular. Henri Bergson, filósofo contemporâneo francês, explica 

que a ironia é uma forma “elevada” de despertar o riso, apesar de não 

visar o riso aberto e franco, a ironia é geradora de incómodo risível 

no receptor, uma vez que provoca um confronto de realidades. As 

peças trazidas pela artista para a exposição, deixam no observador 

esse desconforto, assente numa confrontação e indeterminação 

geradora de subjectividade ou de um desvio: aquele que é próprio 

e singular a cada um. Cada núcleo da exposição reserva um espaço 

muito próprio para preencher vazios, construir sentidos e deixar 

marcas-rastos…presenças de várias ausências e ausências de 

muitas presenças, cabe ao observador recompor a partir destas 

marcas-rastos, deixadas por Margarida Gil, as suas próprias 

impressões e mapeamentos.

Pedro Arrifano
Historiador de Arte
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Margarida Gil: uma história da Humanidade

Primeiro veio a terra, com as suas montanhas altíssimas, isoladas, 

presenças absolutas no meio do nada. Como estacas na paisagem, 

inesperadas e inexplicáveis; podiam e deviam organizar-se em serras, 

mas escolheram ser originais. São róseas, azuladas, arenosas, 

argilosas, e outras negras, que hão-de expelir os “homens mágicos”, 

aterrados como esses “biscoitos” vulcânicos, depósitos da erupção. 

Isso já estava na Atlântida, negros pináculos rodeando um marco 

branco, lembrando o início dourado de uma civilização que, entretanto, 

acabou. A memória do início ainda lá está, como um farol, mitificada, 

mas os negros pináculos fazem suspeitar qualquer coisa de menos 

róseo, um incêndio, um mau encontro, um final dantesco. 

As montanhas, no entanto, olham-nos com serenidade. Oferecem-se 

à nossa admiração. Olhando-as, e às outras peças desta história, não 

há nelas nada de esquivo ou furtivo. São o que são e aceitam essa 

manifestação sem juízo. 

Primeiro veio a terra e depois veio o fundo da terra. Listosfera, 

mitosfera, biosfera. Incerta “evolução”. Mas o mito aqui não é logos, 

história da génese dita pela musa. É o corpo primitivo que não 

precisa de falar. É pré-mito, é ainda caos. Toda esta gente está no 

processo de nascer, a passar nas mãos do Criador. Para isso não há 

narrativa, só trabalho, acontecimento. Aparecem as figuras tribais, 

sem o peso de totems, embora na forma das estacas das palafitas se 

suspeite a mesma tensão elevatória – a verdade é que se pregam no 

fundo instável e perigoso da água. Água, aqui, só na lama do barro. 

Há, de vez em quando, um soupçon de cores marinhas, formas de 

coral. É um mundo que se lembra da água só no incabado das 

formas. Quase como inevitável lubrificação. Afastados do dentro, 

expelidos, eles tornam-se monstros  gerados pela separação; 

misturados, fantasiosos, compostos de muitas mitologias; uma hidra 

que lembra uma esfinge, emparelhada com o seu exoesqueleto, 

uns diabos inocentes, provocantes e joviais, e daí a um fabulário 

reconhecível. São patos, são perdizes, são frangos, são perus, coisas 

em forma de papagaio, catatua, outras como galos e galinhas. Mas 

toda esta aviária se pode incluir no nome geral de “passaroco”. Já 

foram coisas que voaram, e essa possibilidade provavelmente ainda 

existe; domina a verticalidade do que já foi celeste ou aspira a uma 

espiritualidade rarefeita. Mas nada aqui fala da queda. Os bichos, 

entretanto, descobriram a caça, descobriram a dança. Provavel-

mente já nem lhes interessa voar. Enfim, é no tango que tudo se 

resolve. As cores claras e tradicionais do amor bailarino, os corpos 

entrosados na tensão do movimento justo, são o primeiro momento 

do pleno direito da horizontalidade. Do seu júbilo. Fundidos, o 

macho-galo e a sua passaroca esquecem o céu, e se subirem no ar, 

é agarrados um ao outro. 

O que manda é o gesto que se faz, irrepetível, no momento. É no 

tango que exactidão e leveza se encarnam. Uma perna que se levanta, 

um pé que se projecta e o dorso arqueado do grande felino, temido e 

imitado. Uma esquina que se dobra e fica dobrada. Uma dedada em 

que se usa o polegar – tudo são impressões digitais. Acidentes de 

percurso que desenham o curso das coisas. Na história da humanidade 

a evolução não é evolução nenhuma, é apenas uma história entre 

muitas, faz-se um gesto que pode disparar em qualquer sentido, e 

segue-se o gesto que desvia do inacabado para se lançar a inacabar 

o outro gesto. O processo, diz a Margarida, “é mão é mais nada, toda 

eu vou estar naquele gesto; o primeiro gesto é o mais importante, é 

como no cinema, a primeira take é a melhor, a não ser que haja 

enganos e isso às vezes até nem é mau; mas o género que prefiro é 

o de peças pequeninas, com muito pouca intervenção minha; gosto 

do lado leve, nascido de um só gesto; gosto de perceber a tempo que 

está feita, que não lhe devo mexer, o pensamento só deve entrar aí, 

e é mais para mandar parar do que para continuar”. 

Diz que começou a fazer escultura pelos quinze ou dezasseis anos, 

por via de uma professora de filosofia que lhe deu barro. Daí para cá, 

fora uma interrupção por causa da vida que sempre se interpõe, 

nunca mais parou. Chama-lhe escultura, porque a intenção não é 

nem funcional, nem decorativa. Diz: “detesto a leviandade com que 

muitas vezes se trata a cerâmica, nunca tive nenhuma tolerância 

pelo amadorismo na Arte; mas, para mim, isto é escultura, e acho que 

se a vida tivesse sido diferente, eu teria seguido Escultura. É uma 

actividade para mim absolutamente natural. Aliás, não é por acaso 

que está muito ligada à filosofia oriental, à espiritualidade zen, a ideia, 

por exemplo, de fazer caligrafia empenhando o corpo todo e não 

apenas a mão, a aplicação gestual de uma só vez do traço samurai 

da pintura japonesa, e eu sinto isso, porque se trata de um acto 

único, ético; na cerâmica não se disfarça, a matéria é que manda; 

é mesmo o contrário da pintura a óleo, que anda ali de roda a 

dissimular as imperfeições”. Ao contrário, aqui “não se pode mentir, 

há um lado ético de que gosto muito, não aldrabar, não apagar, não 

disfarçar. Aliás”, diz a Margarida, “quando se alisa, quando se 

trabalha demais, por exemplo, no caso da porcelana, como tem 

memória, nós corrigimos, mas quando vai ao forno, a porcelana faz o 

que quer”. Então e a exposição, o Museu Bordalo Pinheiro? Há ligação? 

Há diálogo? “Eu estou, à minha maneira, a pôr o pé numa tradição. 

Adoro o lado humorístico do Bordalo, para além de ter sido 

obviamente um grande observador, desenhador, ceramista de génio; 

a minha relação com a obra dele, nesta exposição, será de brincadeira, 

de provocação. E acho que ele era capaz de achar graça”.

Luísa Costa Gomes
Escritora
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Auto-entrevista em que a palavra mais usada é “desculpe.”

– Porquê só agora?

Mais vale nunca que tarde ou tarde que nunca?

– Cerâmica ou Cinema?

Que pergunta mais reaccionária, desculpe.

– Animais pessoas, ou pessoas animais?

Mas há diferenças?

– Por acaso acho que há, desculpe.

Se olhar bem, vê que não há. Há formas. É tudo.

– Margarida, as pessoas perguntam, desculpe, se já não fará mais 

filmes.

Essa agora, e por que não?

Acabei de fazer um e vou começar outro ( outra pergunta 

reaccionária, desculpe).

– Vou voltar à carga, desculpe - é mais livre em Cerâmica do que 

no Cinema?

Era bom era, mas e o senhor Fogo? Es lo que todo lo manda, como 

dizia o outro que era castelhano. 

– O que distingue no seu trabalho em Cerâmica?

A leveza, sendo que são trabalhos extremamente pesados, a 

hibridez, graças aos deuses que vêm do Paleolítico. 

– O que gosta mais em Bordalo?

O seu humor inteligente, a sua humanidade, e… um homenzarrão 

com mãos de fada. Adorava tê-lo conhecido.

– Porquê Tango?

Quando pensei em Bordalo a dançar o Tango tive um sorriso - porque 

não?

– Mais uma pergunta, desculpe…

Oh não…!

– O que escolhe, Cerâmica ou Cinema?

Música.

( baixinho-desculpe).
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