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O trabalho de Ricardo Pires acena ao que não está lá, mas nisto também se 

avista a possibilidade que, na verdade, o “lá” não existe, o positivo do 

negativo que a obra parece representar, é, afinal, não existente. Isto não só 

abre ao infinito as possibilidades do que pode ser este “lá”, mas também 

torna o aqui precário, como se as duas dimensões, os dois estados, se 

pusessem continuamente em causa um ao outro. 

A arte faz perguntas ou dá respostas? A melhor faz perguntas, diriam os 

especialistas. Mas se não dá respostas talvez é porque não as há, mas se 

não há respostas talvez também não haja perguntas, ou, pelo menos, nem 

nesta dimensão sabemos todas as perguntas que pode haver.

O não lançar âncora é um gesto primário de ética e de liberdade de escolha, 

e um que reconhece esta ignorância, a impossibilidade de tudo saber – tanto 

respostas como perguntas – e, portanto, é também um gesto de suprema 

coragem. O não amparar-se.

No entanto, o não lançar âncora não quer necessariamente dizer ficar sem 

laços, não é forçosamente uma forma de negação. A âncora é um único laço, 

a dependência é completa, enquanto a obra de Ricardo não nega os laços  

(a uma realidade, a uma visão, a uma possibilidade, a um amparo), mas sim 

reconhece que eles são, sim precários e frágeis, mas, ao mesmo tempo, 

múltiplos e transitórios, em alguns casos até não existentes, ou então 

imaginários, mas sempre válidos por isso, ou sobretudo válidos por essa 

razão.

E a obra do artista tem algo da âncora, não no seu agarrar-se, ou poisar-se, 

mas sim no facto que o seu aparente estado estático esconde uma tensão,   

a entropia do ponto de encontro entre dois objetos, que parecem estar a 

segurarem-se em equilíbrio, estado, na verdade, inexistente.

Por fim, na coragem do ato de não lançar âncora há, ademais, uma enorme 

fé - em si, uma estranha forma de amparar-se, abstrata e irracional - no 

indivíduo e nas suas escolhas, no que ainda não se vê e talvez nunca surgirá 

à vista, ou, pelo menos, paradoxalmente, aquela ocular. 

Eva Oddo



Ricardo Pires finalizou o curso regular de Pintura no Ar.Co – Centro de Arte e 

Comunicação Visual, em 2008. Em 2010, finaliza o Curso Avançado de Artes 

Plásticas, integrando por duas vezes, através da Bolsa Caixa Geral de 

Depósitos (2010) e como finalista (2011), exposições desta escola 

realizadas no Palácio Galveias. Desde então tem vindo a participar e 

colaborar em diversos projectos, tal como, na realização de exposições com 

o colectivo de artistas Est Secum, em vários locais de Lisboa (2013/14), ou 

no Projecto Imago Mundi, comissariado pelo Centro de Arte Contemporânea 

de Málaga (2015). Em Maio de 2015 expõe pela primeira vez fora de 

Portugal, na colectiva “Why Self – Adventures of Social Identities”, exposição 

integrada no Self Festival, em Veneza. 
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«Esta sensação: “aqui não lanço âncora” e sentir logo à sua volta a 

ondulação das águas que o sustentam.

Uma reviravolta. À espreita, tímida, esperançosa, a resposta anda às furtadelas 

à volta da pergunta, perscruta desesperada o seu rosto impenetrável, segue-a 

pelos caminhos mais absurdos, isto é por aqueles que mais se afastam da 

resposta.»
Kafka, Aforismos, p. 74 

Press-release:  
                        
                        
                          

http://www.e-cultura.sapo.pt/evento/1152
http://www.artecapital.net/agenda.php?cid=Lisboa 
https://www.viralagenda.com/pt/events/176628/aqui-nao                                                                           
-lanco-ancora

Inauguração: http://ricardopires.net/news/2015/9/19/inauguracao-aqui-
nao-lanco-ancora-16092015-exhibition-vernissage-09162015


	Page 1
	Page 2
	Page 3

