
 1

Por  
Eurico Gonçalves 

 
Mário Cesariny  

O picto-poeta surrealista 
 

Poeta maior do surrealismo em português, tradutor de Rimbaud, Artaud, 
Michaux e outros autores malditos, Mário Cesariny foi quem, entre nós, levou 
mais longe a prática do automatismo psíquico, ao ponto de ter sido, desde os 
anos 40, o primeiro pintor informalista português e, numa perspectiva mundial, 
um dos que mais cedo se abeirou do surrealismo abstracto. Que se saiba, 
apenas Cesariny, Jorge de Oliveira, Vespeira, Azevedo, D´Assumpção, 
Lemos, eu próprio e poucos mais, intuíram, em Portugal, a vocação abstracta 
do surrealismo. 
 

A viscosidade orgânica da pintura 
lacerada e informal de Cesariny 
explora a intervenção do acaso no 
alastramento de tintas, vernizes e 
colas, na sobreposição de texturas, 
transparentes e opacas, na fusão de 
pigmentos, estridentes e neutros, e 
na incisão de grafismos 
elementares, abstractos e 
neofigurativos. 
A sua poesia funde-se na pintura-
despintura com uma autoridade rara, 
e a sua pintura-despintura reverte 
para a poesia um admirável sentido 
de liberdade. Ele próprio declarou 
em 1971:  
 
 
Cesariny, 1948; técnica mista s platex; 43x53,5cm; 
Fundação Cupertino de Miranda, Famalicão, Centro de 
Estudos Surrealistas 

 
«DESDE A MINHA ADESÃO AO SURREALISMO, EM 1947, E AO 
CONTRÁRIO DO QUE A ALGUNS PODE PARECER, FOI A DESPINTURA 
QUE ME AJUDOU A DESREGRAR E A DESMEMBRAR A LINGUAGEM QUE, 
A PARTIR DAÍ, PRATIQUEI NOS MEUS VERSOS». 
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                                                            Mário Cesariny: «Aquamoto Auxiliado», 1976 
 
 
 
 
 

Mário Cesariny 

 
Poesia e “despintura” surrealista a preto e branco e a cor 

 
 

Pintar o mundo a preto e branco não é o mesmo que pintá-lo com as cores 
fulgurantes do sol. Enquanto ali é noite, aqui é dia, mas é na fusão dos 
contrários que se reafirma a pintura-despintura, a preto e branco e a cor, de 
Mário Cesariny, que mantém uma atitude de irreverência anti-conformista, que  
continua a chocar alguns e a surpreender outros, entre os mais atentos. 
Descontraída e desregrada, a sua pintura-despintura surrealista manifesta-se à 
margem do saber instituído, seguramente mais próxima da Arte Bruta do 
homem comum. Tal atitude permite-lhe aceitar despreconceituadamente a 
abstracção do gesto espontâneo, cujo ritmo convulsivo gera, por vezes, uma 
nova-figuração diluída e fantasmática. Na pintura a preto e branco, manchas 
informais originam visões espectrais de um teatro imaginário, inquietante e 
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enigmático, tal a ansiedade como tudo se faz e se desfaz, na penumbra e na 
névoa do devir incerto, que o pintor aflora com humor em sumárias aparições. 
Os títulos dos quadros ajudam a encontrar o tom exacto das imagens, 
irregulares, disformes e intranquilas, ávidas de desvendarem o que nelas há de 
mais secreto e misterioso. Os negros, os cinzentos e os brancos redentores 
demarcam zonas de sombra e luz, onde se recortam repentinas silhuetas de 
anjos, avejões, errantes personagens em estranhos cenários constituídos por 
elementos vegetais, orgânicos e arquitectónicos. 
Na pintura de tons estridentes e contrastantes, ressalta a força expressiva da 
cor matérica do precursor da Bad-Painting, que pinta directamente com os 
dedos, o tubo de tinta, o pincel e a espátula. A expressividade da matéria 
visceral alastra e condensa em si a magia de primitivos ritos do amor 
incendiário. Nada faz prever o sentido da narrativa que aí se oculta e se 
desoculta. 
Cesariny notabilizou-se como poeta, antes de ser reconhecido como pintor. Se 
na poesia atinge um plano elevado, único e inigualável, é na pintura que o 
poeta vai buscar o fermento da sua imaginação audaciosa. Rebelde a se 
integrar em qualquer sistema normativo, a sua despintura evidencia sinais de  
ruptura contra todas as convenções. 
No caso de Cesariny, é impossível falar do pintor sem citar o poeta. À deriva, 
no alto mar, o picto-poeta exalta «O CAMINHO LENTO E INCENDIÁRIO DO 
AMOR» (…) «O PERFUME EXÓTICO DA PAISAGEM PETRIFICADA» (…) 
«ENTRE O CÉU E O MAR, NÃO HÁ PERDER NEM GANHAR» (…) «UMA 
TREVA FEROZ TOMOU CONTA DE TUDO» (…) «UMA MANCHA 
ESCARLATE ESCORRE» (…) «UM CREPÚSCULO SOMADO A UMA 
AURORA». 

 
       Mário Cesariny: pintura/despintura, 1970; têmpera e colagem s/ tela; 100x70cm;  
       Col. FCG/CAM/JAP 

 
Na junção da noite com o dia, a sua pintura-poesia está cheia de fantasmas, 
seres incorpóreos e celestes que, repentinamente emergem da sombra, 
brancos de tanto empalidecerem. «NA ARTE DE INVENTAR 
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PERSONAGENS», o fantasma é o que nos fita com maior persistência e 
espanto. Ser fantasma é coisa esquisita. «VEJO-O DE OLHOS MAREJADOS 
DE LÁGRIMAS». Angústia e maldição, a certas horas da noite, os fantasmas, 
«CÔNSCIOS DA SUA INVISIBILIDADE», pairam, sem corpo, na obscuridade 
ou descem lentamente no abismo. Os donos deste mundo fazem da morte uma 
palavra vaga. «ESQUECEM QUE NO “BICHO-MONSTRO” QUE HABITAMOS 
A MORTE ESTÁ TANTO À OBRA COMO A VIDA» – escreve Mário Cesariny 
que, a propósito do senhor fantasma, inventa um diálogo, do qual transcrevo 
alguns fragmentos: «SENHOR FANTASMA, VAMOS FALAR» (…) «OS 
FANTASMAS NÃO FALAM AO PRIMEIRO ENCONTRO» (…) «SENHOR 
FANTASMA, EM QUE É QUE TRABALHA?» (…) «PROCURO OS MEUS 
ANTEPASSADOS, ALTOS, HIRSUTOS, PENTEADOS» (…) «SENHOR 
FANTASMA, A VIDA É MÁ / MUITO CONCERTO POUCA HARMONIA / A 
VIDA É O QUE NOS DÁ / NÃO QUERO OUTRA FILOSOFIA» (…) «SENHOR 
FANTASMA, VAMOS DORMIR». 
Na cidade-fantasma, nada se parece com nada e tudo se parece com tudo, 
porque nada é real e tudo é irreal. Até o «CORPO QUE VIVE DE ENCANTAR 
OS HOMENS» (…) «NÃO EXISTE». É pura invenção do poeta que o exalta, à 
falta de melhor. «POIS É SEU CORPO O CORPO DO DESEJO». A Vénus 
terrena deixa os homens insatisfeitos, nostálgicos do que nunca tiveram. É uma 
«DEUSA CÍNICA E DEPLORÁVEL», nos «GRANDES RIOS SEM MARGENS» 
do exaustivo amor. 
Noite sim, noite não, rio abaixo, rio acima, o desejo imparável do exaustivo 
amor parece concretizar-se como num sonho de seres voantes ou anjos, um 
cor azul e outro cor-de-rosa. Na noite líquida, plena de afecto, «HÁ 
PÁSSAROS ESPANTADOS POR NATUREZA PRÓPRIA, MINÚSCULOS 
PÁSSAROS DENSOS DE MISTÉRIO, COM O BICO CRAVADO NA CALIÇA 
DO MURO!». 
«NUM PAÍS SEM CONTORNOS ONDE TODAS AS COISAS ERAM OUTRAS» 
(…) «HÁ CORPOS A TREMER DE CIO, QUANDO O VERBO SE FAZ 
CARNE». 

 
 
 
 

 
Cesariny: «Penélope corre ao encontro de Ulisses», 1974-85-86 


