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Margarida Gil

Conhecer a Margarida é conhecer quem de si fala através 

do que nos diz sobre outras pessoas. Não o faz como se 

se reservasse, fá-lo antes com a rara generosidade de 

quem partilha com gosto tudo o que traz consigo: o 

cinema, os livros, a música, as viagens, a pintura, o barro 

“que moldo de baixo para cima”, e, em tudo isso, as 

pessoas – “As pessoas são o mais importante, gosto de 

pessoas.” Com as mãos sempre inquietas, desenha-as 

no ar, a estas pessoas e personagens que a habitam e 

integram, enriquecendo-nos com as suas muitas histórias. 

Esta arte de narração encontramo-la impressa nas várias 

actividades da artista e da mulher, num todo indissociável 

que a exposição vem muito justamente demonstrar, desta 

vez em cerâmica.

“Tango” é uma exposição de Margarida Gil, em diálogo e 

confronto com a obra de Rafael Bordalo Pinheiro.

A pertinência deste encontro é, desde logo, certeira pelo 

carácter multifacetado dos artistas e pela sua curiosidade 

omnívora nas várias maneiras de descrever o humano. 

Ambos usam o humor como arma. Têm em comum a 

exigência de liberdade. A liberdade como “um exercício 

contínuo, exigente e diário”, diz-nos a Margarida. Uma 

conquista, portanto, constante e atenta, revelada aqui 

nos caprichos e dificuldades da prática da cerâmica que 

a Margarida trabalha de uma forma quase incógnita, 

muito embora já o faça há muito tempo. Passemos, então, 

aos núcleos que aqui se apresentam e contaminam, e são 

contaminados, pelo trabalho de Rafael Bordalo Pinheiro 

acolhendo em diálogo a Margarida Gil. Começando pela 

Sala da Paródia, exibem-se três núcleos simultaneamente 

e em confronto: “Tango”, “Montanhas que não se podem 

escalar” e “Homens mágicos”. 

No tango das relações amorosas, galinhas antropo-

morfizadas divertem-nos com as suas poses lânguidas, 

dançam o desejo e a morte num mesmo terreiro. Neste 

ritual de sedução e acasalamento misturam-se várias 

ambiguidades, desde logo o papel supostamente passivo 

do feminino, armadilhado de afiadas garras. Parecem 

perguntar-nos sobre o que permanece e o que é efémero 
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Tanto quanto me lembro sempre desenhei, mas foi 

preciso que uma professora de Filosofia desterrada 

na Covilhã me pusesse barro nas mãos aos 16 anos 

para perceber o gozo e o “jeito”.

Ainda pratiquei, já em Lisboa, mas sem cozer, sem 

aprofundar, tendo metido nas mãos outras matérias 

sensíveis, película, vídeo, papel para escrever, etc.

A pintura e a escultura foram recorrendo na minha 

vida, a espaços, até um dia.

De início gravura (com Hugo Amorim, na Ar.Co), 

depois desenho e pintura e todo o curso na Ar.Co 

com os professores de então de que destaco André 

Almeida e Sousa, Miguel Branco e, mais tarde, 

Manuel Castro Caldas, meu tutor.

O curso de Artes Plásticas seguiu o seu caminho, 

exposições subsequentes, Curso Avançado e, 

finalmente, projecto individual em Cerâmica. 

Manuel Castro Caldas sempre em tutoria (com 

Teresa Ramos).

Vinda das mais diversas proveniências (licenciatura em 

Letras, cineasta e professora na Universidade Nova), 

sempre o meu percurso estranhou a muita gente, 

mas depressa se tornou habitual a pergunta: mas é 

a mesma Margarida Gil?

A resposta foi sempre bem mais difícil, não sendo 

eu Fernando Pessoa. 

Sim, sou e não sou. 

Penso que esta pergunta seria bastante tola se fosse 

feita no século XVI ou no XVIII, a homens, claro.

Ao ver a pintura e a cerâmica (para mim haverá 

pouca diferença), penso que a mão é a mesma, a 

cor é a mesma, o traço, ou a falta dele, é o mesmo, 

a cabeça, então porventura será a mesma.

Não me cabe chegar a uma conclusão, que, 

confesso, temo seja redutora e pouco estimulante.

O gesto de modular e reconhecer, tardiamente 

muitas vezes, a forma; o fascínio pela fantasia 

omnipotente da invocação das artes do fogo na 

cozedura, na transmutação dos elementos presentes 

na Cerâmica, tão variáveis consoante a argila, a 

temperatura, os materiais, a forma da queima, a 

posição no forno, a imprevisibilidade, condições 

“constantes” da Cerâmica que fundamentam o 

seu/meu fascínio. 

O Eu, asseguro, é o mesmo.

Margarida Gil

em passes de dança que nos provocam um sorriso tão 

ternurento como incómodo, pois pode bem ser o espelho 

de grande parte da condição humana.

O núcleo “As montanhas que não se podem escalar”, cujo 

título cita o escultor Alberto Carneiro, diz-nos que, por 

vezes, a escala do que vemos fisicamente é imediata-

mente traída por uma perceção mais vasta e poética, 

lembrando a ambiguidade dos sonhos ou de memórias. 

Como nos referiu a Margarida sobre as suas aventuras 

quando menina em excursões pela Serra da Estrela, 

abrindo as mãos para descrever a imensidão, estas 

montanhas são simultaneamente espanto pelo belo e 

espanto pela dificuldade; algo que é preciso superar, 

mas também aceitar, num jogo de forças entre o natural 

e o humano, constantes na artista.

 

Em “Homens mágicos”, as peças indicam, talvez, o reverso 

da personificação das galinhas bailarinas, onde o humano 

reassume, de forma mais bruta, a sua condição, tantas 

vezes esquecida, de bicho. Cada um destes seres 

questiona-nos com enigmas e o seu silêncio parece 

comungar com o que vem debaixo, da terra, como o barro.

 

Finalmente, na Galeria de Exposições Temporárias, 

encontramos a proposta onde, aparentemente, é mais 

explícita a relação entre os artistas: “Um Tango para 

Bordalo”.

No desplante da invasão pontual cita-se a couve em 

que imediatamente reconhecemos o mestre ceramista. 

A peça agrega som e projecção com cerâmica numa 

homenagem que inclui a irónica aproximação a tiques 

de museografias contemporâneas. Sobre outras peças 

invasoras, fica o convite à descoberta e às muitas 

relações insondáveis entre os artistas. Creio que, como 

visitantes, sejamos personagens principais ou 

figurantes, o enredo é da Margarida e do Bordalo. 

It takes two to tango. A contaminação faz-se de novos 

capítulos.

André Almeida e Sousa

Novembro de 2022

Bicho de sete cabeças
Grés.
Vidrados de alta e baixa temperatura.
37x49x15cm

Tango 
Grés.
Vidrados de alta temperatura.
32x16x10cm

Cabeça de rapaz
Grés.
Engobe e vidrado de baixa temperatura.
16x9x12 cm

Galo e galinha grávida
Grés.

Engobe e vidrado de baixa temperatura.
40x20x15cm


