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Helena Almeida e o corpo

pedro Mexia
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Dirigida por Bernardo Pinto de Almeida e Armando Alves, a
colecção Caminhos da Arte Portuguesa no Século XX (edição
Caminho e Edimpresa) apresenta 42 artistas portugueses
contemporâneos em pequenas antologias visuais antecedidas de
textos escritos por conhecidos críticos e ensaístas.
Deixo uma brevíssima nota sobre o volume dedicado a Helena
Almeida (n. 1934). Atentemos em Pintura Habitada (acrílico
sobre fotografia a preto e branco, 1976) uma mulher (H.A.)
ergue um pincel e parece pintar por dentro do próprio quadro
uma mancha de tinta azul que a oculta aos nossos olhos. É uma
fusão de meios expressivos ou um boicote delirante?
Isabel Carlos, num estudo introdutório, explica que Helena
Almeida se exprime através do corpo fotografado mas que
nunca se detém no aspecto meramente fotográfico. Há "um
permanente aparecimento de uma imagem de mulher que se
transforma em pintura ou desenho". Não é um devaneio
narcísico (como em certos auto-retratos), nem um exercício de
desdobramento em personagens (como em Cindy Sherman). O
corpo de Helena Almeida é um corpo que funciona como uma
superfície, uma espécie de plataforma combinatória para artes
visuais distintas.
Ainda segundo a ensaísta, existe uma espécie de mote que se
exprime assim "a minha pintura é o meu corpo, a minha obra é
o meu corpo". Mas não é este corpo concreto que interessa: o
que importa é a presença de um corpo. Helena Almeida usa o
seu próprio corpo apenas porque (como nos confessa) mais
ninguém resultava naquelas cenas específicas. É uma explicação
que encontramos por exemplo em Woody Allen. E essa não é a
única nota cinematográfica: na sequência Estudo para Dois
Espaços, 1977, as mãos femininas quase evocam os austeros
enquadramentos de Robert Bresson.
É como se em Helena Almeida o corpo praticasse uma
performance in absentia, ao mesmo tempo conceptual, minimal,
irónica e elegante. É um corpo quase sempre coberto ou
desfigurado por manchas azuis e vermelhas, densamente
simbólicas, mas que valem, nas palavras de artista, pela sua
"comunicação imediata". É também essa comunicação que torna
um mundo cerebral num mundo imediatamente tangível.
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