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1. O primeiro momento é marcado por um ato que contraria o efeito instalado das imagens.

A via é a da negação, a da desocupação da pintura, do seu esvaziamento de sinais identificadores de modelos, convenções e 
rituais de visionamento. É a via da interrupção do desenho e da pintura através de encobimentos ou desvendamentos.

ao referir-nos ao conteúdo da pintura, não falaremos de retrato ou precisaremos de negociar o termo. Não falaremos de retrato 
ou precisaremos de convocar a máscára, o fantoche, a marioneta e outros sinais, grotescos, incómodos, até violentos, por vezes 
risíveis, que anulam a gravidade do género.

Não falaremos de pintura figurativa ou teremos de prestar atenção à tentativa evidente de desmontar a carga estabelecida 
desse modelo artístico.

Esse primeiro momento contém os elementos próprios das fracturas em que a um panorama histórico se opõe ou se opõe um 
horizonte de ruptura. Não será, no entanto, possível encenar de forma grandiosa essa oposição porque a produção de Jaime 
Silva também pode ancorar-se em aspetos da tradição recente.

De Paris, em 1978, para Portugal, em 1980, e do Centro Cultural Português da Fundação Calouste Gulbenkian para a Sociedade 
Nacional de Belas Artes, em Lisboa, e depois para a Galeria Roma e Pavia, no Porto, o pintor vai desfigurando a figuração, 
riscando, anulando, agredindo ou vazando rostos, desalojando da sua produção os modelos históricos e estéticos, técnicos e 
académicos, para se aproximar de impulsos e de irrupções informais. E vai recebendo o o comentário de críticos como Egídio 
Álvaro, Fernando Azevedo ou Fernando Pernes.

2. O segundo momento assinala a construção depois da desconstrução e é visível a procura de uma linguagem e de um modo 
próprio. Na obra de Jaime Silva permanecem vestígios de figuração, criaturas que mal se divisam, sugestões de elementos 
reconhecíveis. A figuração ainda pode ser tentadora, mas vai predominar um gesto amplo e um traçado vasto e largo que caem, 
demolidores e firmes sobre quanto poderia estar em fundo. Ao percorrer os seus catálogos de exposições, uma breve frase de 
Nelson Di Maggio assinalava precisamente essa mudança com desenhos de grande formato.

O desenho precipita-se sobre a superfície vindo da zona superior do suporte e do que está para lá dele e vai cessando a sua 
existência, ao longo daquela, em diagonais irregulares, deixando-a em branco na zona inferior, desequilibrando todo o suporte 
percorrido pelo desenho. A vertigem do ato e a força fazem destes desenhos experiências da maior importância na obra do 
artista.

Esses desenhos vão aparecer na LlS’Bl, seleccionados por um jurí formado por Fernando Pernas, Fernando Calhau e Julião 
Sarmento, na representação portuguesa a V Trienal da India, organizada por Fernando Calhau em 1982, e serão depois 
mostrados na Sociedade Nacional de Belas Artes. Um dos desenhos desta serie foi recentemente oferecido pelo artista a 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e mostrado na exposição “Cinco Séculos de Desenho”, no Museu Nacional de 
Soares dos Reis. A oferta de um trabalho desse período e o facto de o artista o ter escolhido para se fazer representar na coleção 
da instituição onde se formou são dois gestos reveladores do papel que o artista lhe atribui. 
3. Depois da experiência refundadora do desenho, a decisão de retomar a pintura verifica-se num terceiro momento do 

Cenas breves do percurso de Jaime Silva



percurso de Jaime Silva, ao longo da década de 80 do século XX. Uma exposição na Galeria Quadrum, em 1985, com texto de 
Fernando Azevedo, mostra o resultado dessa decisão na pintura abstracta, assumidamente gestual, que então apresenta. D 
tempo da pausa deu lugar ao tempo da energia e o das formas as forcas, remetendo para o passado a pintura dos primeiros 
anos.

A ocupação total do espaço que o artista decidiu promover e quase chocante, mas compulsiva na entrega que se pressente, no 
envolvimento total, na convição de que é na pintura que esta em jogo a existência plena e esta requer outra escala, outra 
expansão, outra adesão, O que aconteceu as interrupções anteriores, às paragens abruptas de preenchimento do suporte que, 
em certos casos, deixava verter no vazio meras escorrências? Não tem lugar, aqui e agora, na vitalidade com que a pintura é 
realizada.

Não é, no entanto, caótico o resultado, senão que se insinuam componentes organizadores da pintura e indutores da sua leitura 
- um núcleo, um olho, como diversos autores referiram, o centro de um vulcão – a trair a necessidade (gestáltica, seguramente 
interior) de um elemento de apoio. Um elemento facilitador que desencadeia tudo o que prossegue?
Talvez esta circunstância tenha encaminhado a pintura para uma maior estruturação e maior delicadeza de abordagem. 
Surgem elementos verticais, formas claramente percetíveis, maior proximidade e detalhe, e, onde havia uma questão de 
espaço a resolver, agora tudo se enquadrava numa questão de tempo.

Em finais da década de 80 começava a fazer-se uma primeira revisão crítica do seu trabalho e o texto de Cristina de Azevedo 
Tavares, na revista Colóquio Artes, em 1988, e prova disso mesmo, abordando cerca de década e meia de pintura e desenho.

4. Um breve intervalo no itinerário entreve-se numa contenção de escala e no modelo de registo adotado aí pelos meados dos 
anos 90, mostrado numa exposição de desenho na Galeria Arte Periférica, em 1994.

Os desenhos então expostos têm origem na paisagem transmontana de Freixo de Espada-à-Cinta onde o artista exercitou e 
evidenciou a relação entre o olhar e a mão, entre a mão e o pensamento, síntese que define o próprio ato de desenhar. Não
falaremos, portanto, de paisagem porque precisaremos, uma vez mais, de negociar o termo. Não falaremos de vistas porque e 
uma adesão interior que se sente e que quebra a objetividade, a neutralidade e a dignidade histórica inerente a paisagem. O 
controlo e o domínio com que os desenhos surgem elaboram uma escrita ao alcance da mão. São extraordinariamente contidos 
e, ainda assim, expressivos.

A partir deste ciclo de desenhos, de sensibilidade paisagista tomada para si e convertida num modo próprio, desencadeia-se 
uma evolução que se diria natural.

Averigua-se esta nos desenhos com aguarela que constituem um desenvolvimento notável dos desenhos anteriores a que a 
aguarela confere uma vulnerabilidade muito particular. Sucedem-se peças intimístas que adquirem o ar de um diário, a 
atmosfera de uma confidência privada, o carácter poético de uma entrega romântica à paisagem e ao mundo vegetal e floral. 
Não deixam de ser escritas - como o eram os grandes desenhos dos inícios de 80 - mas alterou-se profundamente a 
intencionalidade e os modos de fazer.

O desenho voltará com uma forte presença em 2007, numa exposição intitulada Cadernos de Sombras e apresentada na 
Sociedade Nacional de Belas Artes. Escrita e figura cruzam-se nesta proposta, mas um gosto estrutural que os desenhos 
anteriores não ostentavam, e agora evidente.
5. A passagem de milénio assiste ao regresso a um dos pretextos constantes da arte - o corpo humano - e fá-lo de um modo que 
se poderia qualificar de tacteante. Não se entenda na palavra um sinónimo de hesitante, mas de retoma dos aspetos que 
nortearam longo tempo a presença do corpo na arte, no que tal implica de utilização do modelo vivo; no que implica em termos 



da procura da pose, da busca de escala, proporção, movimento, da colocação no suporte, da criação ou negação de 
envolvimento; no que o termo implica de indagação em torno da carga histórica que esse modelo, masculino ou feminino, 
transporta.

Cena final
O pintor disponibilizou-me uma pasta de arquivo com os seus catálogos, escrupulosamente organizados, arquivados por 
ordem cronológica. Consultei a pasta do fim para o principio, ou seja, do principio do percurso artístico para o momento mais 
recente e pergunto-me o que teria acontecido se tivesse folheado o dossier pela ordem que o pintor entendeu adequada - da 
atualidade para o passado.

Para a opção que tomei há uma justificação que terá algo a ver com a interiorização do modelo histórico de abordagem dos 
temas, com a formatação cronológica e a necessidade de um princípio, um desenvolvimento e um remate para a apresentação 
desses temas. Confirmo que o trajeto que fiz pelos documentos foi acertado porque revelou um tempo do meio com o qual 
gostaria de identificar o artista deixando, nas suas margens, o gesto e o corpo. O tempo do meio parece ser o tempo do encontro 
e as margens, os espaços da procura.

Pergunto-me também a justificação que existira para a opção que o artista tomou e presumo que terá algo a ver com um 
sentimento de viver no presente e com uma necessidade de, por abundantes que sejam as referencias ao passado, se 
reconhecer no trabalho em curso.

No fim da consulta, ou seja no início da pasta, aparece um texto de Jaime Silva. É o artista quem propõe um marco que assinala o 
inicio: a data de 1973 e os trabalhos de Paris. E ainda o artista quem, para lá da baliza cronológica, propõe pistas de leitura, 
quando considera a relevância do funcionamento do inconsciente e do sonho e, ao mesmo tempo que convoca estas instâncias, 
pretende observar as particularidades da condição humana. É, finalmente, o mesmo artista que procura enquadrar o seu 
trabalho nos movimentos artísticos do seculo XX, o surrealismo, o expressionismo gestual e o informalismo. Durante este 
trabalho chegou-me às mãos um outro texto de Jaime Silva - que espero fique registado neste catálogo - e esse traz a superfície 
outros dados, de teor informativo. Texto importante sobre as suas motivações e sobre uma época que é asua.

No fim, tudo se resumiria a pergunta: o que fez de Jaime Silva um pintor? Não falaremos da oportunidade, das circunstâncias de 

formação, das leituras feitas e das obras vistas, dos museus visitados porque precisaríamos de negociar o termo formação e 

explicitar que nada há que se aproxime do artista sem que ele o tenha procurado, ainda que inconscientemente, e nada há na 

sua procura que não lhe surja fortuitamente no caminho. Um pintor pode resultar da acumulação das referências culturais e 

artísticas, das suas experiências sociais, da sua formação académica, dos contactos estabelecidos, dos seus ideais políticos, que 

nada explicitará, pelo menos de forma convincente, a sua conversão a tal atividade. Ela corresponde a um modo de estar e de 

ser.

Não foi por acaso que optei pela palavra cena, para designar os breves parágrafos em que alinhei sucessivos comentários a obra 

de Jaime Silva. Há uma dimensão teatral no modo como descobrimos o trabalho de um artista. Nos bastidores - nos ateliers - 

uma produção intensa tem lugar e desenvolve-se ate ao momento em que e encenada num espaço próprio, apresentada numa 

galeria, mostrada segundo critérios que convidam a performance (do visitante). Sem ter estado nessas exposições, posso 

adivinhar o carácter cenográfico que a obra plástica adquire nesses palcos e o comportamento dos seus espectadores.

Entre uma e outra cena, sempre breves, a duração e de diferente espessura e intensidade e enquanto o artista dissolve 

progressivamente o que ficou para trás, atualiza a sua relação com o mundo.
 
Laura Castro
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BIOGRAFIA
Jaime Silva nasceu em Peso da Régua 

Licenciou-se em pintura na Escola Superior de Belas Artes do 

Porto em 1973.

Membro fundador do grupo Puzzle, em 1975. Bolseiro da 

Fundação Calouste Gulbenkian em Paris, 1977 e 1978.

Professor de Pintura no AR.CO entre 1983 e 1987, Lisboa.

Desde 1987, professor responsável do Curso de Pintura da 

Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa.

Director artístico da Galeria Municipal de Montijo de 1999 a 

2011.

Júri de várias exposições, entre as quais: 

“1984 – O futuro é já hoje?” Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, e comissário de exposições, entre as quais: "Madrid, 

capital da cultura Ibero-Americana" (representação da cidade 

de Lisboa) (1998); “Treze Artistas/Arte Digital” (2006), 

Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa; “Novas 

Simbologias/Actuação e Limites”, Montijo (2006) e Bienal de 

Cerveira (2007); "Bienais de Arte de Montijo – Prémio Vespeira" 

(com homenagens prestadas a Fernando de Azevedo/Sá-

Nogueira/Nikias Skapinakis/João Vieira).

Expõe individual e colectivamente em Portugal e no estrangeiro, 

desde 1976.

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS 
selecção
1976 - Museu Alberto Sampaio, Guimarães Galeria Dois, Porto

1978  - Centro Cultural Português, (F.C.G.), Paris

1980 - Galeria de Arte Moderna, S.N.B.A., Lisboa

1981 - Galeria Roma e Pavia, Porto; Galeria Módulo, Lisboa 

1982 - Galeria Módulo, Porto

em 1947.

1983 - “Gesto, Escrita, Signo”, Galeria Romae Pavia, Porto; 

Museu Abade de Baçal, Bragança

1984 - Cooperativa Árvore, Porto
1985 - Galeria Quadrum, Lisboa; Casa do Douro, Peso da Régua

1987 - Círculo de Artes Plásticas, Coimbra; Galeria Quadrado 

Azul, Porto

1988 - "Transfigurações”, Galeria Diferença, Lisboa

1989 -  Galeria K 61, Amesterdão; Galeria Diferença, Lisboa

1990 - Galeria S. Bento, Lisboa

1992 - “Dez anos de Pintura 1976/86”, Galeria Gonfilarte, Vila 

Praia de Âncora; Galeria Ara, Lisboa 

1994 - Galeria Arte Periférica, Lisboa; Centro de Arte, São João 

da Madeira; Cooperativa Árvore, Porto

1997 - Galeria Ara, Lisboa

1999 - Galeria Milénio, Lisboa

2004 - Galeria Valbom, Lisboa

2007 - “Quando…”, Galeria Municipal, Montijo

2010 - “Cadernos de Sombras”, SNBA, Lisboa

2011 - “Arquitecturas de (do) Interior - Um Olhar sobre o 

Palácio”, Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa

2012 - Exposição Antológica, Sociedade Nacional de Belas 

Artes, Lisboa; “Cadernos de Sombras”, Núcleo de Arte 

Contemporânea/Museu Municipal, Tomar 

EXPOSIÇÕES COLETIVAS
seleção 
1975 - Funda com 8 artistas e um crítico de arte, o Grupo 

Puzzle; II Encontros Internacionais de Arte, Viana do Castelo

1976 - Três Painéis, Salão da Jovem Pintura, Paris; (Grupo 

Puzzle); III Encontros Internacionais de Arte, Póvoa do 



Varzim; (Grupo Puzzle)

1977 - “Identidade Cultural e Massificação”,S.N.B.A., Lisboa 

(Grupo Puzzle); “O Papel como suporte na expressão plástica”, 

S.N.B.A., Lisboa

1978 -  “Pintura Portuguesa”, Centro Cultural, Écouen; Salão da 

Jovem Pintura, Paris

1980 -“Figuração, Intervenção, Novas Sensibilidades”, S.N.B.A., 

Lisboa

1981 - Lis’81 International Exhibition of Drawing, 

(representação portuguesa), Lisboa; I Exposição de Arte 

Moderna, Faro

1982 - II Trienal de Desenho (representação portuguesa), 

Nuremberga; V Trienal da Índia (representação portuguesa), 

Nova Deli; ARÚS – I Exposição Nacional de Arte Moderna, Museu 

Soares dos Reis e S.N.B.A, Porto e Lisboa

1983 - “Gesto, Escrita, Signo”, Galeria Quadrum, Lisboa

1984 - Onze Jovens Pintores Portugueses, Inst. Alemão, Lisboa; 

EIAM’84 – I Exposição Ibérica de Arte Moderna, Campo Maior 

/Cáceres, Espanha

1985 - AICA 85, (artista convidado),S.N.B.A., Lisboa |

1986 - LAGOS’86 - III Mostra de Artes Plásticas, Lagos; III 

Exposição de Artes Plásticas, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa; AICA - Philae (artista convidado), S.N.B.A., Lisboa

1987 - II Bienal de Escultura e Desenho, Caldas da Rainha;  “A 

Última Década”, Macau e Pequim, China;  “Azares da Expressão 

ou a Teatralidade na Pintura Portuguesa”, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa 

1990 - “Mais Puras as Palavras da Tribo”, Galeria Teatro Romano, 

Lisboa

1995 -  “Belas Artes do Porto 1964-94” (artista convidado), 

F.B.A.U.P., Porto

1997 -  “10 Junho 1997, Comemoração do Dia de Portugal” 

(artista convidado), Chaves 2000; “Mote e Transfigurações”, 

S.N.B.A., Lisboa

2001 - “Porto 60/70: os Artistas e a Cidade”, Museu de 

Serralves, Porto (Grupo Puzzle)

2002 - “100 Anos / 100 Artistas”, S.N.B.A., Lisboa

2003 - “Uma Colecção”, Galeria Municipal, Montijo; F.A.I.M. 

(Feira de Arte Independente de Madrid), Madrid 

(representação portuguesa)

2006 - “Novas Simbologias, Actuação e Limites”, Galeria 

Municipal Montijo, Montijo;  “III Bienal”( Lyon’s Almada), 

Almada; “20 Anos”, Centro de Arte de S. João da Madeira,
S. João da Madeira;  “Pelo Douro”, 250 anos da Região 

Demarcada do Douro, Peso da Régua

2007 -  “50 Anos de Arte Portuguesa”, Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa (Grupo Puzzle)

2008 - “Douro / Duero”, XXI Salão de Outono, Casino Estoril

2009 - “Anos 70 - Atravessar Fronteiras”,Fundação Calouste 

Gulbenkian, Lisboa (Grupo Puzzle); Coletiva Galeria S. 

Mamede, Lisboa; “Feet to Feet”, Galeria Por Amor à Arte, Porto; 

“Pintores/Professores da SNBA”, Oficinas de Formação e 

Animação Cultural, Aljustrel

2010 - “Pintores/Professores da SNBA”, Galeria Pintor 

Fernando de Azevedo ,S.N.B.A., Lisboa

2011 - “Grupo Puzzle”, (1976 - 1981), CAE, Figueira da Foz

2012 - “Um Texto / Uma Obra” - Homenagem ao Pintor 

Fernando de Azevedo ,S.N.B.A., Lisboa; “Cinco Séculos de 

Desenho na Colecção da Faculdade de Belas-Artes do Porto”, 

FBAUP e Museu Nacional Soares dos Reis, Porto

PRÉMIOS
Medalha de mérito atribuída pela Câmara Municipal de Peso 

da Régua;

Menção Honrosa, Queima das Fitas (1969), Porto



2º Prémio de Pintura, I Exposição de Arte Moderna (1981), Faro

Aquisição de Pintura, Lagos’86 (1986), Lagos
Aquisição de Desenho, III Exposição de Artes Plásticas (1986), 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Prémio de Desenho, II Bienal de Escultura e Desenho (1987), 

Caldas da Rainha

Aquisição de Pintura, 3ª Bienal de Artes Plásticas (Lyon’s) 

(2006), Almada

MUSEUS/COLEÇÕES
Secretaria de Estado da Cultura, Lisboa; Centro de Arte Moderna, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; Fundação de Serralves, 

Porto; Colecção José Augusto França – Núcleo de Arte 

Contemporânea; Museu Municipal de Tomar; Caixa Geral de 

Depósitos, Lisboa; Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Lisboa; 

Museu Abade de Baçal, Bragança; Câmara Municipal Peso da 

Régua ; Câmara Municipal Almada; Museu Municipal de Vila 

Flor; Museu Municipal de Campo Maior; Museu Municipal de 

Estremoz; Fundação Friedrich Naumann, Sintra; Fundação 

António Prates, Ponte de Sôr; Fundação “Armazém das Artes”, 

Alcobaça; Banco Luso Espanhol, Madrid; Banco de Portugal, 

Lisboa; Banco Comercial Português, Lisboa; Crédito Predial 

Português, Lisboa; Instituto de Participações do Estado, Lisboa; 

Companhia de Seguros Mundial Confiança, Lisboa; LTE / EDP., 

Lisboa
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Gonçalves, Rui Mário
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Pernes, Fernando
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Notícias. Porto

Neves, Nuno Teixeira
1981 - Entrevista. Jornal de Notícias. Porto

Maggio, Nelson Di
1982 - Jaime Silva: Bruscamente a Maturidade. O jornal.
Lisboa

Pernes, Fernando
1982 - Arus: o exemplo que veio do Norte. Expresso.  Lisboa
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Lagos

Chicó, Sílvia
1983 - Algumas Exposições. Jornal de Letras, Artes e Ideias. 

Lisboa
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1983 - Intensidade dramática do gesto: Jaime Silva na Roma e 

Pavia. Notícias da Tarde. Porto

Moutinho, José Viale
1984 - Um Jaime Possível. Diário de Notícias. Lisboa

Gonçalves, Rui Mário
1984 - A nova responsabilização das exposições colectivas. 
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Pernes, Fernando
1984 - Da demagogia à boa pintura: algumas exposições. Jornal 

de Letras, Artes e Ideias, nº 123.

Azevedo Tavares, Cristina de
1984 - Jaime Silva: da violência à delicadeza (a pintura de Jaime 

Silva e a verdade de um gesto). Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº 

119. Lisboa

Álvaro, Egídio
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Silva Dias, Francisco e Gonçalves, Rui Mário
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Cláudio, Mário
1987 - A desmedida paisagem. Jornal de Letras, Artes e Ideias, nº 

263. Lisboa

Azevedo Tavares, Cristina de
1988 - A vitalidade da expressão na pintura de Jaime Silva. 

Colóquio Artes nº 78. Lisboa

Azevedo Tavares, Cristina de
1988 - Entrevista: Transfigurações na Diferença. O Tempo. 

Lisboa

Gonçalves, Rui Mário
1989 - História de Arte em Portugal de 1945 à Actualidade. 
Lisboa

Gonçalves, Rui Mário
1989 - 100 Pintores Portugueses do Século XX. Lisboa

Pamplona, Fernando de
1988 - Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses, Vol. 5.

Gonçalves, Rui Mário
1990 - Tornar mais Puras as Palavras da Tribo. Jornal de 
Letras, Artes e Ideias, nº441. Lisboa

Syneck, Manuela
1992 - Aspectos das Artes Plásticas em Portugal.
Lisboa

Azevedo Tavares, Cristina de
1992 - Portugal Moderno. Vol. Artes e Letras. Museu dos 
transportes e Comunicações - Edifício da Alfândega

Barroso da Fonte
1997 - Dicionário dos Mais Famosos Transmontanos e Alto-
Durienses. Guimarães

2000 - Grande Enciclopédia Luso Brasileira, volume XIII (2ª 
actualização), Pág. Editora. Lisboa

Couceiro, Gonçalo 
2004 - Artes e Revolução, 1974-1979, Livros Horizonte. Lisboa

Azevedo Tavares, Cristina de
2006 - A Sociedade Nacional de Belas-Artes / Um Século de 
História de Arte. Lisboa

Alves, Margarida Brito
2007 - A Revista Colóquio/Artes, Edições Colibri/Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas / Universidade Nova de Lisboa

Rodrigues, Luís Filipe
2010 - Desenho, Criação e Consciência, Books on Demand 
(Bond)

ENTREVISTAS EM RÁDIO E TELEVISÃO

Edição de Serigrafia pela Galeria Ara, Lisboa; Edição de 

Serigrafias pelo Centro Português de Serigrafia, Lisboa

A Arte e o Vinho, edição C.P.S., Lisboa, 1990; As receitas dos 

nossos amigos e outros..., edição da Cooperativa Árvore, Porto, 

2007; Filmografia: Filme realizado em atelier por Álvaro 

Queirós em depósito na Cinemateca Nacional / Filme sobre o 

Grupo Puzzle, por Hugo V. Silva

 



Oficinas de Formação e Animação Cultural 
terça a sexta: 10:00 -12:30h | 14:00-21:30h

sábado: 10:00-12:30h | 14:00-18:30h
(encerra domingos, segundas e feriados)

Rua Adeodato Barreto, 7600 Aljustrel | 284 600 070
oficinas@mun-aljustrel.pt | www.mun-aljustrel.pt
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