
J!"!  O#!$%& (Lisboa, '()*) tem vindo a desenvolver um percurso
no qual o trabalho em video se cruza com o desenho e a fotografia na
criação de situações sintéticas e intensas, muitas vezes ligadas à histó-
ria recente da arte conceptual.

Os seus vídeos, quase invariavelmente de curta duração, apresen-
tam situações que podem ser facilmente descritas, nas quais actores
executam, colectiva ou individualmente, tarefas ou ações desempenha-
das para o espectador. Na sua aparente literalidade, estas situações
possuem, no entanto, um eco poético subtil, frequentemente capaz
de produzir reverberações metafóricas dúbias e disponíveis para uma
grande multiplicidade de sentidos e interpretações.

A presente exposição de obras de João Onofre pertencentes à Co-
leção Cachola inclui o primeiro destes trabalhos videográficos (Sem
Título (We will never be bored), '(()). Trata-se de um vídeo no qual
um casal (um homem e uma mulher) caminham um em direção ao outro
em passadeiras de ginásio colocadas frente a frente — sem nunca se
encontrarem, portanto. Vestidos formalmente, encenam uma situação
clássica do cinema — o encontro amoroso —, aqui desconstruída pela
inconclusão da situação proposta. Obra seminal no percurso de João
Onofre, esta primeira peça em vídeo estabelece as bases fundamentais
de muitas das obras posteriores: o recurso a uma situação paradigmá-
tica descontextualizada no tempo e no lugar, a potência metafória di-
fusa e uma vaga melancolia, para além do uso do loop como dispositivo
que implica a atemporalidade da acção. 

A segunda peça em exposição é o vídeo Sem Título, de '((( que
apresenta, mais uma vez, um casal de performers que, cada um contra
as paredes laterais de um espaço sem contexto nem referência, revolve
sobre si mesmo, atraído por uma força misteriosa que os suga contra
os limites laterais da projeção. Se, por lado, continua a existir uma ação
cíclica, repetitiva e de mútuo alheamento, por outro lado a intensidade
do filme é marcada pela percussão dos corpos contra as paredes ima-
ginárias — e, no entanto, bem reais — do ecrã, num reforço da estru-
tura repetitiva da ação. Significativo de outros trabalhos desse final
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Tacet, 2014
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da década de '((-, a obra consolida a importância do som no trabalho
de João Onofre, na medida em que, embora já presente nos trabalhos
anteriores (o som das passadeiras era também fundamental para cons-
truir o ambiente de inutilidade do caminhar cego), aqui assume um
protagonismo incontornável.

Estes trabalhos do início do seu percurso artístico assinalam, na
melancolia do isolamento dos seus personagens, uma componente
humanista que o artista viria a trabalhar por diversas formas ao longo
do tempo, que perpassa pela produção de um conjunto de processos
— a que podemos chamar performativos — desenvolvidos para o es-
pectador, por vezes mesmo frontais, como que desempenhados para
uma plateia. Em certas obras videográficas de João Onofre os perfor-
mers desempenham papeis que são decorrentes da sua profissão (can-
tores que cantam, bailarinos que executam gestos do léxico do ballet,
prestidigitadores que realizam um número de levitação), desenquadra-
dos, no entanto, do contexto da sua performatividade por um processo
de desajuste conducente a uma estranheza. Algumas vezes estes pro-
cessos são complexificados porque incluem alusões a momentos pa-
radigmáticos da arte das segundas vanguardas, implicando citações
completamente explícitas, mas nem sempre do conhecimento alargado
dos espectadores — e, portanto, adicionando camadas de sentido
que dependem da familiaridade de quem vê com as micro-narrativas
do mundo da arte.

O caso do vídeo mais recente, Tacet, de +-'., agora apresentado
pela primeira vez em Portugal, insere-se neste dispositivo, embora
aluda a uma obra muito famosa na história da música contemporânea,
a peça !’ ""’’ de John Cage. Essa obra histórica do compositor norte-
americano, apresentada pela primeira vez em '(/', consiste em .’ ,,’’
de silêncio, ou melhor, de ausência de produção de som por parte do
pianista que a interpreta (o primeiro foi o compositor David Tudor),
se exceptuarmos o som de abrir e fechar a tampa do teclado do piano
que pontua cada um dos andamentos meticulosamente cronometrados
da obra. Inspirada nas chamadas White Paintings (pinturas brancas)
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de Robert Raushenberg, que John Cage viu no Black Mountain College
no mesmo ano, a composição funciona como uma espécie de ready
made sonoro, já que a obra é preenchida pelo ruído circundante, alea-
tório. Na versão de João Onofre, o pianista que interpreta a obra lança
fogo ao piano de cauda (numa alusão à forma como John Cage adulte-
rava a prestação sonora dos pianos que usava, celebrizando a noção de
“piano preparado”), radicalizando, de uma forma absoluta a transfor-
mação, até à destruição, do instrumento. A intensidade da obra, o seu
caráter trágico, a forma como evoca a morte através do piano convertido
em pira funerária, choca com as memórias da destruição de instrumen-
tos em palco que povoam as memórias dos concertos de música rock,
num torvelinho de alusões que ecoam a intensidade da transcendência,
do risco inerente ao próprio processo criativo.

Esta obra, que pode ser realizada pela co-produção da Coleção
António Cachola, dá outras conotações à dimensão camusiana da obra
de Onofre, mantendo, no entanto, a ambiguidade paradoxal dos seus
trabalhos anteriores.

Por fim, na última sala é apresentada uma obra em gravura (agua-
tinta) que apresenta a Declaração Universal dos Direitos do Homem
e “uma imagem de beleza” transposta para código binário. A imagem
e o texto, agora visíveis mas tornados incompreensíveis pela sua tradu-
ção numa linguagem cujo código representacional não dominamos,
configuram uma imagem descolada do seu sentido, como se um fosso
se abrisse entre as duas instâncias do processo de representação. 

Toda a exposição se concentra, portanto, neste hiato, isto é, no es-
paço cavado entre o que se vê e o sentido que pressentimos desviado,
como se a imagem fizesse o luto da sua relevância, afogando-se por
vezes na sua compulsiva beleza. Esta é a matéria, densa e perturbadora,
da obra de João Onofre.

Sem título, 1999
Video, loop, cor, som, 3’’
Edição de 3 em DV CAM transcrito para DVD
Dimensões de projeção variáveis
——
Untitled (We Will Never Be Boring), 1997
Video, loop, cor, sem som, 60’
Exemplar único analógico. 
Cópia de exposição transcrita para DVD
Dimensões de projeção variáveis

/



*




