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A Cor Que Olha

Qualquer cor específica exerce uma certa violência sobre o olho e obriga o 
órgão a opor-se-lhe. 
Goethe, Teoria das Cores

 Escreve Jonathan Crary, em Techniques of the Observer, que a obra 
de Goethe a que se alude em epígrafe marca, a par de outras, a passagem 
de uma teoria da cor clássica para uma outra que corporiza a alteração 
estrutural da relação sujeito-objecto, que irá ter ressonâncias até ao tempo 
presente. Não se tratava já de uma relação entre dois corpos autónomos, de 
uma cor dada como um universal imutável a um sujeito que olha, mas sim 
de um movimento complexo, composto pela reflexão de determinada luz, a 
sua percepção retiniana e as condições dessa mesma recepção. Que podia 
inclusivamente assumir a inexistência, como no processo de adaptação do 
olho à ausência de luz, após uma sensibilização. A cor deixa de depender de 
um referente externo. É apenas uma face da transformação epistemológica 
ocorrida entre finais do século XVIII e início do século XIX, a que se refere 
Crary na esteira de Foucault ou Canguilhem. Uma alteração que implica que o 
homem é simultaneamente constituinte do conhecimento e um dos objectos 
de estudo da construção do saber. Ou, colocado de outro modo, que não 
há conhecimento sem a compreensão das condições corporais que o podem 
conformar e, consequentemente, que se podem encontrar os modos de 
condicionamento desse mesmo corpo. Uma nivelação entre sujeito e objecto 
da qual se retirarão consequências culturais, sociais e políticas, a que se 
adicionará uma noção particular de temporalidade aparentemente contraditória 
– sequencial e capaz de matizar passado e presente – que adquire na galeria 
ou no museu, por hipótese, uma dimensão performativa.
 É provável que a dificuldade geográfica e económica em obter o 
pigmento, que se cingiu ao lapis lazuli e a uma área restrita do Afeganistão, 
tenha motivado o uso tardio do azul e, claro, o posterior processamento 
sintético da cor pelos egípcios. No mesmo sentido, quando muito mais tarde, 
já na Idade Média e na Europa, o azul ultramarino é utilizado no culto mariano 
pela raridade e custo do pigmento, este azul em particular poderia ser distinto 
do que se obteria nas proximidades, a partir de uma planta e através de um 
processo moroso e com contornos escatológicos. De resto, o qualificativo 
ultramarino indica isto mesmo, um pigmento importado por uma rota iniciada 
para lá de outra margem do Mediterrâneo. E a própria palavra azul surge do 
latim lazulum, por sua vez proveniente do árabe lazaward e, esta, da palavra 
persa que designava o mineral e o local onde este era recolhido. Que, de 
seguida, o azul substitua o vermelho ou o púrpura como modo de exposição 
de poder, ganhando relevo no mundo cortesão, é já entrar no que Baudrillard 
qualifica como uma tradição que cristaliza os significados das cores e impõe 
fronteiras restritas entre estas. Afirma ainda que mesmo no cerimonial mais livre 
da moda, às cores é geralmente atribuído um significado que lhes é exterior: 



são simples metáforas de significados culturais fixados. Assim, continua, o 
tratamento tradicional da cor nega-a em si mesma, rejeita-a enquanto valor. 
Quais seriam as condições necessárias para encontrar este valor? Mesmo em 
Baudrillard a resposta pode ser inconclusiva. Ou, talvez melhor, denota que 
aquele fora um movimento impossível: a pintura libertara a cor e as formas, 
mas estas depressa foram subordinadas a um qualquer uso que, com a 
noção de atmosfera, as mobilizaria a partir de valores abstractos – substância, 
volume, espaço –, incorporando um sistema cultural de signos cujas regras lhe 
são exteriores, ainda que proporcione recombinações infinitas. De resto, talvez 
a noção de sistema cultural de signos ajude a entender o porquê de a palavra 
azul não ser comum, ou não ter sido comum, às mais diversas línguas. O que 
não deverá estar desligado da circunscrição histórica do modo como a cor era 
obtida, por um lado, e, por outro, por uma modelação diferente do espectro 
visual, a partir de referentes e valores que não os que vieram a sustentar o 
desenvolvimento a par de uma ciência e linguagem ocidentais. E que, por 
fim, pode encontrar equivalente no próprio azul celeste, como dispersão da 
radiação solar que se distingue do avermelhado do nascer ou do por do sol 
por uma questão de paralaxe.
 Ao invés, enuncia uma determinada acepção da teoria e, claro, do 
que a arte pretendeu ser ou ainda é: um modo de entendimento e objecto 
de entendimento; lançamento das bases e dos critérios para a sua avaliação, 
autonomizando-se enquanto forma de pensamento e instituição, ao mesmo 
tempo que é matéria de juízo acerca desses alicerces e normas.
 
  Maria Coutinho

Obras sonoras

Às 9H, 9H30, 10H, 10H30, 11H, 
11H30, 12H

Angélica Salvi
Phantone (2019, Lovers & Lollypops)
1 .Sinople
2. Cinzolino
3. Wisteria
4. Solidago
5. Bistre
6. Indigo
7. Cerúleo - Faixa Extra

Às 14H, 14H35, 15H10, 15H45, 
16H20, 16H55, 17H30, 18H05, 
18H40

Hugo Carvalhais
Grand Valis (2015, Clean Feed 
Records)
1. Exegesis
2. Logos
3. Oblong Emission
4. Anamnesis
5. Involution
7. Amigdala Waves
8. Holographic Maya
9. Digitalis
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