
DO JARDIM TROPICAL AO CARVÃO VEGETAL:

O DESENHO NA LINHA DAS METAMORFOSES I

DU JARDIN TROPICAL AU FUSAIN : 

LE DESSIN AU FIL DE SES MÉTAMORPHOSES I

Chr is t ine
Enrèg le

SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES, LISBOA 

7 - 25 JULHO / JUILLET 2020





Textos / Textes

Fernando Augusto

Christine Enrègle

SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES, LISBOA 

7 - 25 JULHO / JUILLET 2020

DO JARDIM TROPICAL AO CARVÃO VEGETAL:

O DESENHO NA LINHA DAS METAMORFOSES I

DU JARDIN TROPICAL AU FUSAIN : 

LE DESSIN AU FIL DE SES MÉTAMORPHOSES I

Chr is t ine
Enrèg le

Com o apoio da / Avec le soutien de la Sociedade Nacional de Belas Artes 
E do / et de l'Institut français du Portugal.



Os 28 desenhos expostos na Sociedade Nacional de Belas Artes, 

em Lisboa, em julho de 2020, resultaram de duas residências artísticas 

no Centro de investigação artística Hangar, na mesma cidade, em agosto 

de 2018 e junho-julho de 2019.

Feitos a carvão vegetal sobre tela de algodão, cada um mede aproxi-

madamente 150 x 80 cm.

Alguns podem também conter pigmentos de óxido de zinco misturados 

com um aglutinante acrílico.

As suas proporções, definidas pelas dimensões da mesa em que estava 

a trabalhar, referem-se às do corpo humano.

Suspensos na vertical sobre as paredes do espaço de exposição, 

apresentam-se numa espécie de face a face com o espectador, no interior 

de um dispositivo de espelhos.

O que me impressionou em Lisboa, em 2018, foram as árvores idênticas 

às que encontrara cerca de quinze anos antes no Brasil, quando estive 

na Escola de Belas Artes de Belo Horizonte (Estado de Minas Gerais) no 

âmbito de uma bolsa de estudos da minha tese de doutoramento. 

Fotografadas no Jardim da Estrela ou na Praça do Príncipe Real, em 

Lisboa, estas árvores pontuam os nossos percursos na cidade e motivam 

os nossos passeios.

Esta memória do Brasil reativada em Portugal provocou um desdobramento 

de gestos, cujos desenhos são a marca.

Realizados num suporte previamente humedecido, os desenhos são em 

parte absorvidos pela tela que exprime o carvão que ela liberta como 

um resíduo à superfície.



Reagindo à maneira de uma pele que revela o que esconde ou protege, 

num movimento de refluxo, como o sangue que tinge o rosto, a tela 

tem a marca da passagem da matéria que a atravessa: a água ou a 

madeira calcinada (carvão).

Resíduo da própria árvore, associado ao fogo, o carvão envolve os 

meandros das suas dobras e sublinha o seu carácter orgânico: ao 

fazê-lo, segue o fio das suas metamorfoses.

Trabalhados em telas sobrepostas, sucessivamente arrancadas e 

separadas, como tantos estratos na espessura do tempo, os desenhos 

conferem-se à memória da experiência da travessia da cidade e do 

encontro com as árvores, em Lisboa, mas também no Brasil.

Este movimento retrospectivo reativa uma memória escondida que não 

nos pertence, mas que nos atravessa e nos abre a uma possibilidade 

de futuro.

Acompanha-se de uma folhagem de planos que nos permitem trabalhar 

na espessura da imagem, de forma a procurar o que está sempre por 

baixo, por detrás da imagem, na sombra da própria tela que se levanta 

num gesto de arranque.

Este momento de ruptura assemelha-se a uma brecha de tempo que se 

abre, através deste arranque, à expressão de uma alteridade: à “escuridão 

secreta do leite” diria Paul Valéry.

Fazendo aparecer o outro da imagem, os desenhos geram uma figura 

à implantação do corpo do artista no trabalho e, ao fazê-lo, desenham 

uma espécie de retrato.

Revelando em negativo a impressão deste corpo que se ausenta, que 

se destaca do seu suporte (a tela de algodão) como se se desfizesse 

do seu invólucro, os desenhos deixam espaço ao vazio que propõem ao 

espectador ocupar.

Numa espécie de face a face, este dispositivo cenográfico de espelhos 

devolve ao espectador o reflexo da sua própria imagem, ao qual dá figura.

Christine Enrègle



Em 2018, participando de uma residência artística em Lisboa, 

ela reencontra a árvore que tanto havia chamado sua atenção 

no Brasil e, então uma nova paisagem se faz, uma paisagem 

sem fronteiras, feita de tempo, de viagens, de afetos. Feita 

também de lembranças de países que ela conheceu e que 

se expande a outros que ela ainda não conhece.

Neste encontro, seu desenho se amplia, seu olhar se aproxima 

ainda mais do corpo da árvore que encantou e a metamorfose 

acontece.

C’est en faisant une résidence artistique à Lisbonne en 2018 

qu’elle rencontre de nouveau ces arbres qui avaient tant retenu 

son attention au Brésil. Un nouveau paysage se dessine, 

sans frontières, composé de moments, de voyages, d’affects. 

Nourri également du souvenir des pays traversés et qui s’étend 

à d’autres qu’elle ne connaît pas encore.

A travers ces rencontres, son dessin s’amplifie, son regard 

se rapproche encore davantage du corps de l’arbre qu’elle 

enchante : la métamorphose se produit.
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Jardim da Estrela, Lisboa, junho - julho 2019

Carvão sobre tela de algoão, com pigmentos de óxido de zinco e cola branca
Fusain sur toile de coton, avec des pigments d’oxyde de zinc et de la colle blanche
Aproximadamente / Environ 150 x 80 cm cada um / chacun

©  Christine Enrègle / ADAGP

Foram realizados durante uma residência no Centro de Investigação Artística Hangar, 
em Lisboa, em junho e julho 2019, a partir de fotografias de uma Ficus macrophylla 
também chamada « Ficus estrangulador », encontrada no Jardim da Estrela, em Lisboa.

Ils ont été réalisés dans le cadre d’une résidence au Centre de recherche artistique Hangar, 
à Lisbonne, en juin et juillet 2019, à partir de photographies prises d’un Ficus macrophylla, 
aussi appelé « Ficus étrangleur », rencontré au Jardim da Estrela, à Lisbonne.

Fotografias / Photographies

Ficus macrophylla do Jardim da Estrela, Lisboa, junho - julho 2019

© Christine Enrègle / ADAGP

Fotografia de Louise Prévert, tirada durante a apresentação pública organizada 
no final da residência artística no Hangar, Lisboa, em agosto 2018 (p. 33).

Photographie de Louise Prévert, prise le soir de la présentation publique organisée 
à la fin de la résidence artistique à Hangar, Lisbonne, en août 2018 (p. 33).

© Louise Prévert
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