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SPECTRUM - Diretório Universal da arte do corte

A arte contemporânea tornou-se progressivamente um 
poço sem água cujo vórtice captura tudo o que nele caia, 
até à vertigem. Curiosamente ou talvez não (na medida 
em que as sucessivas políticas de terra queimada abriram 
espaço e oportunidade para que surgisse um discurso 
dominante, dominador, que destronou todos os outros, em 
torno de uma visão algo nihilista, porquanto vazia, da arte), 
o discurso que se produz é tão pobre, na ânsia de justificar 
o injustificável, que, na maioria dos casos, cada linha 
escrita contradiz a anterior, quando não se limita a repetir, 
ad nauseam, o mesmo argumentário vazio, cheio de erros, 
desconhecimentos, presunção (hilariante), em quase tudo 
o aparece.

Isto conduz a que galerias e artistas se vejam ameaçados 
por uma realidade imediatista, imposta subitamente. 
Alterando-se os paradigmas do mercado da arte e suas 
tendências. Isso não seria necessariamente mau, se 
originasse a correção dos excessos que se verificavam 
no modelo anterior, o que parece não suceder, antes 
pelo contrário. Mas importa refletir sobre os efeitos que 
produzirá, de facto, em criadores autênticos, como 
Carlos “Zingaro”, cuja obra se deve a uma determinação 
individual de livre expressão e não a qualquer espécie de 
exercício matemático simples (ou complexo), muito menos 
ao exercício jugular de ferocidade conceptual e narrativa.

Conheço o “Zingaro” há quase 3 décadas. Admirador 
confesso da sua polifónica obra e da sua verticalidade 
como autor, tive o privilégio de lhe organizar a sua mostra 
antológica, intitulada “Seres Grotescos”, na Perve Galeria, 
em 2013. Não suspeitei que, passados apenas 4 anos, 
muito do que ele ali indicava estivesse hoje tão mais 
presente na sociedade que temos. Por isso estas palavras 
são como que uma recidiva do que então descrevi. São 
cada vez mais os seres que se tornam grotescos, nas suas 
formas de submissão mas também de relacionamento com 
os poderes, tornados mais e mais poderosos, pertença de 
cada vez menos gente.

Exposição “homenagem a Teixeira de Pascoaes”. Casa da Liberdade - 
Mário Cesariny. Sessão de pintura colectiva (cadavre-exquis) com Carlos 

“Zíngaro”, Eurico Gonçalves, Fernando Grade, João Ribeiro, Carlos 
Cabral Nunes (organizador), Alfredo Luz e Manuel João Vieira (ausente na 

fotografia)
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“No Title #364” l 2017
Acrílico e pastel s/ papel, 20x40 cm | CZ165

Capa:”No Title #366” l 2017, Acrílico s/ papel l, 69x99 cm | CZ164

Há, nesta nova incursão de Carlos “Zingaro”, uma 
reafirmação do essencial, tal como o depreendo: a arte 
fazendo-se gosto, mesmo quando é só o espelho do que 
temos. Nesta orquestração pictórica que nos oferece, 
paira uma espécie de insecto, cuja crisálida se formou em 
território inóspito mas onde tudo se volta a passar, como 
centralidade da vida, colocando-nos, em antevisão, no 
centro da discussão para tentarmos qualquer forma de 
redenção que não apenas nos salve: nos dê uma certeza 
que seja, de um futuro melhor, de um algo a dizer que seja 
relevante a largo espectro e nos devolva a qualquer sítio 
onde sejamos viáveis, novamente. E por isso o sub-título da 
mostra, resgatado a um antigo livro de alfaiataria, de finais 
do Séc. XIX, onde se apresenta uma solução possível: a 
de se criar um Directório Universal da Arte do corte. Corte 
com o passado epistemológico mas também corte com um 
presente autofágico e crápula que mais não oferece que 
uma proposta de fim – da história, da espécie, da arte.  

Escrevi, em 2013, este último parágrafo, para o catálogo da 
exposição antológica de Carlos “Zingaro”: “transformámos 
(enquanto sociedade) o belo em algo grotesco, brutal. Não 
foram as tintas nem os pinceis com que o autor criou estas 
obras, que nos devolveram uma espécie de verdadeira 
imagem. Com humor, ironia, sentido coreográfico e cénico. 
Também musical. Tudo isso habita aí, nas obras pintadas 
com labor de genial artífice e somos nós e o nosso reflexo 
o seu motivo maior. Nós, apenas e só ‘Seres’ com tudo 
o que de bom e mau existe nesta humanidade feita, 

contemporaneamente, grotesca”. Hoje, tal como estão as 
coisas, parece-me ser essa visão uma tradução do sentido 
que as suas obras possam ter para aportar uma ferramenta 
de ação contra o silenciamento de um discurso que ilustre, 
sem rodeios, o pântano e os charcos onde insistentemente 
nos querem colocar. Por isso fico grato a quem, como 
“Zingaro”, não desiste e se mantém nessa confrontação 
deveras necessária. Por isso sei que esta é uma verdade 
que, contando histórias, nos diz quem somos e o que 
podemos, devemos, com isso fazer.

Carlos Cabral Nunes – Curador da exposição, 2017
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“Hard Background” l 2017
Acrílico, pastel e aguarelas s/ papel, 50x70 cm | CZ180

“No Title #363” l 2017
Acrílico s/ tela, 24x32 cm | CZ158
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“Corpos Flutuantes” l 2017
Acrílico e pastel s/ papel, 50x70 cm | CZ159
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“No Title #370” l 2017
Acrílico s/ papel, 24x32 cm | CZ168

“No Title #368” l 2017
Acrílico e carvão s/ papel, 42x29,5 cm | CZ166
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“No Title #367” l 2017
Acrílico, colagem, marcador e carvão s/ papel, 29,5x41,5 cm | CZ167

“No Title #370” l 2017
Acrílico s/ papel, 24x32 cm | CZ169
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“Bloody Experience #02” l 2017
Acrílico e pastel s/ cartão tela, 13x18 cm | CZ178

“Bloody Experience #01” l 2017
Acrílico e pastel s/ cartão tela, 13x18 cm | CZ179
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“Bloody Experience #10” l 2017
Acrílico s/ cartão tela, 22x16 cm | CZ163

“No Title #365” l 2017
Acrílico e pastel s/ papel, 65x50 cm | CZ162
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“The Legendary Story of a Slug and a Beetle 2” l 2017
Acrílico s/ papel, 21x24,7 cm | CZ189
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“Bloody Experience #03” l 2017
Acrílico e pastel s/ cartão tela, 13x18 cm | CZ177
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“Bloody Experience #08 (behind the green)” l 2017
Óleo s/ tela, 27x41 cm | CZ172
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“Two Figures on a Stage” l 2017
Acrílico e pastel s/ tela, 20x40 cm | CZ200
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Carlos “Zíngaro”

Começa a estudar música com 4 anos (Fundação Musical 
dos Amigos das Crianças, Conservatório Nacional de Lisboa, 
Academia dos Amadores de Música e Escola Superior de 
Música Sacra), tornando-se profissional aos 13, como membro 
da Orquestra Universitária de Música de Câmara dirigida pelo 
maestro Ivo Cruz. Para além dos estudos de violino frequenta 
também os cursos de Órgão e Canto Gregoriano com Antoine 
Sibertin Blanc. Estudos de musicologia, música electro-acústica 
e música contemporânea (teatro-música) fazem parte de 
permanências na Universidade Técnica de Wroclaw 1978 
(Polónia) e na Creative Music Foundation 1979 – Fulbright 
Grant (Woodstock / New York). Curso de Cenografia da Escola 
Superior de Teatro de Lisboa onde foi professor assistente de 
desenho.

Pioneiro em Portugal na utilização das novas tecnologias na 
composição e interacção em tempo real, assim como nas 
relações som / movimento e “composição imediata”.

Nos mais importantes festivais e concertos de “improvisação” 
e “nova música” na Europa, América e Ásia, apresenta-se em 
solo absoluto ou em grupos com oscompositores/músicos 
internacionalmente mais significativos nestas áreas musicais, 
como Fred Frith, Peter Kowald, Joêlle Lèandre, Daunik Lazro, 
Richard Teitelbaum, Derek Bailey, Otomo Yoshihide, George 
Lewis, Christian Marclay, Evan Parker, Frederic Rzewski, Elliott 

Sharp, Keith Rowe, etc.. É elogiado por nomes que vão de 
La Monte Young a Siegfried Palm, de Alvin Lucier a Steve 
Lacy e John Zorn.

Foi o director musical de OS CÓMICOS - Grupo de Teatro, 
assim como, anos mais tarde, é o fundador da galeria com 
o mesmo nome. Colaborou com diversos coreógrafos, 
encenadores e realizadores como Olga Roriz, Michala 
Marcus, Paula Massano, Vasco Wellenkamp, Vera Mantero, 
Francisco Camacho,  Giorgio Barberio Corsetti, Ricardo 
Pais, Constança Capdeville, Fernanda Lapa, Carlos Avilez, 
António Rama, Seixas Santos, Ludger Lamers e Francis 
Plisson.

Tem uma produção discográfica, em nome próprio ou 
colaborações com outros músicos / compositores, de mais 
de 50 títulos, com edições em França, Suiça, Alemanha, 
Canadá, Itália, Inglaterra, Japão, Holanda, USA. Atribuições 
de melhor disco do ano na WIRE Magazine (GB), CODA 
(Canadá) e ainda dois “Chock de La Musique - Monde de 
la Musique” (F). É, desde 2002, o fundador e presidente da 
associação GRANULAR, dedicada ao experimentalismo 
nas artes sonoras e relações inter disciplinares.

Como artista plástico tem participado em exposições 
individuais e colectivas em Portugal e no estrangeiro.
Exposições individuais - Selecção:
1971 - Mercado da Primavera – II Salão dos Artistas de
           Domingo, Estoril (Menção Honrosa) 
1971/72 - Galeria Gody, Luanda, Angola
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1973 - Ar.Co – performances com João Guedes, Lisboa
1974 – SNBA – cartazes Cascais Jazz, Lisboa
1975 – Visão – revista BD
1984 - Galeria Cómicos – instalações e performances
           “Depois do Modernismo”, Lisboa
1989 - Galeria Stuart / Impala, Lisboa
1990 - Galeria Do Outro Lado do Espelho, Sintra 
1991 - Galeria Arcada, Estoril
2002 - Dock 11, Berlim, Alemanha
2006 - Akademie der Künst – video art, Berlim, Alemanha
2006 – Thêatre Le Petit Faucheux, Tours, França
2008 - Trem Azul, Lisboa
2009 - Universidade de Guimarães, Museu de 
Arqueologia
2013 – Retrospectiva “Seres Grotescos”, Perve Galeria
2016 - “Agora na Ágora”, Casa da Liberdade - Mário
            Cesariny

Colabora nas publicações O Ovo, Visão, Evaristo, 
Bisnau, Pão com Manteiga, A Mosca, Gazeta de 
Artes e Letras, Artes Plásticas, Liberal, Sete, Revista do 
Teatro Nacional de S. Carlos, Jazz.Pt, Mr. Mouche (Ed. 
Zampano / FR), Les Allumés du Jazz (FR). 

Prémios para a melhor Ilustração de Humor do Salão de 
Porto de Mós nos anos de 1988 e 1989. Prémio PNSAC- 
Humor e Ambiente 1990 / Salão de Porto de Mós. Melhor 
Ilustração de Humor 1991 (Salão de Oeiras).
Fundador da Galeria Cómicos em Lisboa e integrou a 
comissão organizadora de Depois do Modernismo em 

1984. Cenografias e figurinos para Ballet Gulbenkian e 
Grupo de Teatro Os Cómicos, grupo de que foi o director 
artístico.

Desde 2003 que vem desenvolvendo trabalhos de 
instalação multimedia (imagem, animação, video, audio). 
Senso (2003), Bar Codes / Parasita Acumulador (2004), 
Storia Intramuri (2005), e Cage of Sand (2006). Depois 
de residência de criação artística na Civitella Foundation 
/ USA-Itália em 2010, trabalha um novo projeto intitulado: 
“Tracce Sulle Rocce”.

Carlos “Zíngaro na inauguração da exposição
“Agora na Ágora”, Casa da Liberdade - Mário Cesariny, 2016
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“Bloody Experience #11” l 2017
Acrílico e marcador s/ cartão, 39,5x43,5 cm | CZ161

“No Title #364” l 2017
Acrílico e marcador s/ papel, 41,5x58 cm | CZ160
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“Bloody Experience #07” l 2017
Acrílico e pastel s/ tela, 30x30 cm | CZ173

“Bloody Experience #06” l 2017
Acrílico e pastel s/ tela, 30x30 cm | CZ174
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“No Title #43” l 2016

Acrílico s/ papel, 32x24 cm | CZ157
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“Another Sphinx” l 2017
Acrílico, carvão e aguarelas s/ papel,13x18 cm | CZ182
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“The Nasty Hand Puppet” l 2017
Acrílico e pastel s/ tela, 40x40 cm | CZ171
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“Under the Palm Tree #01” l 2017
Acrílico, carvão, aguarelas e colagem da casca de palmeira s/ papel, 20x40 cm | CZ181
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“Again, this is no Real Art...” l 2017
Acrílico e lápis de carvão s/ tela, 30x30 cm | CZ170
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“Profiles 1”| 2017 
Óleo s/ tela, 18x24 cm | CZ149
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“SickManThing” | 2017
Óleo s/ tela, 22x16 cm | CZ150
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“The Tree From Lost Paradise” | 2017
Óleo s/ tela, 30x30 cm | CZ151
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“Bloody Experience #04” l 2017
Acrílico e pastel s/ tela, 18x40cm | CZ176
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“Bloody Experience #12” l 2017

Óleo s/ teka, 20x40cm | CZ1152
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Lançará o novo álbum em Setembro, na qual a capa e 
todas as ilustrações serão da autoria de Carlos Zingaro. 
Este será o primeiro disco desde “Cavaquinho.PT” de 
2014. O primeiro tema “Galope do Deserto”, teve a sua 
estreia nas plataformas digitais, impressionado-se com 
“a classe etária” mais jovem, que o está a ouvir e a 
reagir.
 
Os temas do álbum surgem com arranjos criados 
a partir de instrumentos tocados por Júlio Pereira - 
cavaquinho, estreando-se com a braguinha, viola 
braguesa e bouzouki - acompanhado pelo violoncelo 
e pela viola de Sandra Martins e Miguel Veras. Conta 
tambem com convidados como António Zambujo, Pedro 
Jóia, Olga Cerpa (de Espanha), Cheny Wa Gume (de 
Moçambique) ou ainda o canadiano James Hill, que 
Júlio Pereira descreve como “um dos mais prestigiados 
tocadores de ukelele e que com ele partilhou o palco no 
ano passado no New Jersey Performing Arts Center.

Este será, de resto, “o primeiro  disco profissional 
que deixará o registo do encontro” com James Hill, o 
que representa “o arranque para eventos futuros no 
estrangeiro”.    

Ilustrações para novo disco de Julio Pereira

“Voa Cavaquinho” l 2017
Acrylic / watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ211

 “Índios da Meia-Praia”  l 2017
Acrylic / watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ205
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“The Common Raven” l 2017
Watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ202

“Galope do Deserto” l 2017
Watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ210

“Lagoa das Sereias” l 2017
Watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ201

“Praça do Comércio” l 2017
Watercolor / gouache / pen on paper, 25x25 cm | CZ212
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“Palácio das Necessidades” l 2017
Watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ206

“Comboio Azul” l 2017
Watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ209

“Noitada Extravagante” l 2017
Watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ208

“Praça do Comércio” l 2017
Watercolor / gouache / pen on paper, 21x22,5 cm | CZ203
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Cavaquinho (para integração em projecto expositivo 
de Julio Pereira) | 2014

Acrílico e tinta da china s/ madeira

“Dança da Lua Cheia” l 2017
Acrylic / watercolor / gouache / pen / collage on paper, 21x22,5 cm | CZ204
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Folhas soltas de um outro diário
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Página anterior:

Nesta  página:

Dimensões variáveis,
Watercolour blocks on paper, 
CZ156, 32x24 cm Acrylic on paper, 2016

CZ196
CZ188, CZ190

CZ199

CZ195
CZ184, CZ193

CZ187, CZ191
CZ198

CZ192, CZ183

CZ156
CZ185, CZ194 

CZ197
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Lisboémia,1978
Ilustração, Composição plástica, 38,5x76,5 cm | CZ214



Fernandinho..., 1976
Ilustração, Composição plástica, 31,5x31,5 cm | CZ213



    Capa e costas do catálogo
  “Untitled” 2017 
 Acrílico sobre papel
69x99 cm | CZ164

 Casa da Liberdade - Mário Cesariny
             Rua das Escolas Gerais nº13
                                               1100-218 Lisboa

        www.pervegaleria.eu
                                 casaliberdade@pervegaleria.eu
                         Hórario 3ª a Sábado das 14h às 20h
                               tel. 218822607/8 - tm. 912521450

Transportes Metropolitano de Santa Apolónia (Linha Azul) e Eléc-
trico 28 - Estacionamento gratuito Largo da Igreja  de S.VIcente 
de Fora e Largo da Feira da Ladra ( excepto 3ªfeira e sábado)
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