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1990. Lembro-me com nitidez o impacto que me causou A Casa da Serenidade de Pedro Cabrita Reis na 
exposição inaugural da Galeria Pedro Oliveira na Calçada de Monchique. No corredor paralelo ao rio 
Douro uma instalação dominava o espaço, tudo absorvendo menos o silêncio visual que a austeridade 
formal da obra drasticamente impunha. Atirado para um território sem tempo e sem nome, o espetador 
poderia reconhecer aí as mais ténues e distantes teias de relação do homem com a natureza na fragilidade 
da construção sugerida, e os ecoantes murmúrios partilhados e reiterados no desfiar dos séculos de 
compromissos possíveis, ruturas anunciadas ou exultações de um amor prometido. 

Assim são as obras de Cabrita. Ancoradas na economia de meios que tanto pode referenciar o 
minimalismo como a arte povera, elas são essencialmente construções metafóricas que apontam para as 
grandes questões que atravessam a história da humanidade e, claro, a especificidade da história da arte. 
Cabrita dialoga melhor e mais fluentemente com Caravaggio do que com o ruído de muita da arte sua 
contemporânea. Cabrita detém-se em sobressalto quando descobre um velho teatro com uma porta 
entreaberta e as suas cadeiras cobertas de panos brancos; vê a primordialidade da representação da 
paisagem numa linha única (que pode ser a linha do horizonte do mar que tanto ama, como aquela que 
risca com assertividade no branco do papel que assim carrega nesse sulco todos os riscos antes 
imaginados e pensados). 

Assim são as Faianças de Cabrita. Repensar uma tradição secular e transportá-la para o universo da 
criação contemporânea pode resultar no mais constrangedor dos resultados. A grandeza de Cabrita 
revela-se novamente aqui mediante uma estratégia que determina grande parte da sua produção: nunca 
se atendo a um género ou meio, as suas obras, mesmo estas Faianças, são pintura, são escultura, são 
desenho, são instalação. É no trânsito entre a primordialidade da parte e o sublime do todo que esta 
exposição ganha uma densidade única.  

Estas peças são remanescentes de uma arqueologia do futuro: na projeção do desconhecido, veremos 
confirmadas nas suas formas todas as especulações, inquietações, e desígnios inomináveis que formos 
capazes de pensar. Elas serão o conforto sussurrado na certeza da possibilidade da arte. 

Estas peças são uma celebração do erotismo vital que de modo redentor mitiga a digitalização de todas 
as interações possíveis. Dobras, pregas, lábios e orifícios consubstanciam linhas de uma sensualidade 
devassadora. 

Estas peças são seres antiquíssimos descobertos no fundo do mar onde o classicismo se esconde na 
vergonha do presente. 
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