
«Brouiller les cartes. Masculin? Féminin? Mais ça dépend des cas.
Neutre est le seul genre qui me convienne toujours.»

Claude Cahun
in Aveux non avenus,
Editions du Carrefour,

Paris 1930

«A imagem é fundamentalmente irreal, é nisso que reside a sua força,
na sua rebelião contra toda a substancialização do seu conteúdo.

Encarnar é dar carne e não dar corpo. É operar na ausência das coisas.»
Marie-José Mondzain

in A Imagem pode matar?
Edição Nova Vega,

Lisboa 2017

Na dianteira de um corpo de trabalho composto por trinta e sete obras que se 
estabilizam entre 2020 e 2021, Juliana Julieta (Barcelos, 1994) apresenta 
uma teia a lembrar um palimpsesto, nesta que é a sua primeira exposição 
individual, intitulada Singular Plural, presente na Galeria Módulo.
Singular Plural é o título que a artista toma de empréstimo a Être singulier 
pluriel, livro de Jean-Luc Nancy, e que pretende indagar sobre a relação 
indissociável do ser com os outros aos quais se vincula. Em assimilação 
premente, e a partir de inúmeras referências, avulta o diálogo com o trabalho 
de poetas, pintores, pensadores e performers, tendo como referente a 
cogitação a partir do legado de artistas e autores como Virginia Woolf, 
Romaine Brooks, Claude Cahun, Maya Deren, Barbara Hammer, Adrienne 
Rich, Anne Carson, David Wojnarowicz, Francesco Del Cossa, Pieter 
Bruegel, Nicole Eisenman ou Sarah Lucas. Dessa afinidade e deferência 
nasce a pintura de Juliana Julieta, que é essencialmente a procura de si num 
lugar intercalado. Espécie de gama em intermezzo, retratos, auto-retratos, 
auto-ficções e paisagens ganham corpo.
Indissociável da fotografia (o seu ponto de partida), Juliana Julieta frui na 
relação da imagem consumida, ampliando este sentimento de si, «être», que 
nos leva para um «être-avec», determinado pelos encontros e as relações 
com os outros. 



É no fragmento referente (ao outro) algo intencional, mas sem implicar uma 
teoria fixa na técnica, isto é, livre de princípios programáticos, que este 
sistema singular opera sobre um olhar mais plural. Nesse sentido, lança um 
conjunto de personagens e paisagens, dotadas de códigos e gestos, contidos 
numa densidade submersa que nos escapa. Diante desta ambiguidade 
diegética, a carga energética é oferecida através de cores transversais. 
Tendo como referente a utilização da pintura a óleo — dando sustentação a 
corpos sem nome ou destino traçado —, as figuras da artista carregam em si 
uma ambiguidade que transgride o espaço de negociação da escala do 
suporte. Como sonâmbulos oscilantes entre a seriedade, a vertigem e a 
osmose, estas personagens confinadas dão forma à construção de narrativas 
sobre tela, alumínio e papel.

Contendo uma atmosfera surrealista, a temática ilusória abre diante de si 
uma estranha familiaridade, que revela influências de um arquivo próprio que 
ilumina e fixa as memórias, dando primazia à imagem enquanto mediadora 
da experiência na leitura sobre o mundo.

Extensível aos limites da contaminação através do discurso de outros 
autores, este jogo de aparente acaso questiona o que realmente é, ou o que 
está a ser representado. O compromisso original deste naipe, dotado de 
figuras entre gestos aparentemente domésticos, devora de forma enigmática 
a nossa atenção. Somos assim convocados a explorar a nossa percepção 
sobre o que está a ser representado. Mescla-se no ruído das manchas 
cúmplices um manto generoso de sobreposições coloridas. Aliado a ele, a 
reciclagem intemporal que vive nos interstícios e que detona uma série de 
déjà-vus. Ao longo da navegação, vislumbramos na exposição forças 
externas que repousam entre ruínas e arquivo suspenso. As intenções 
complementares que acrescentam o cunho da autora nascem a partir da 
apropriação. Cada obra alcança gestos com duplo significado.
 Encontramos aparições e alegorias. Insurgem-se sobre a tela códigos 
simbólicos através do olhar de um cão (kin, kind and akin), a gestualidade da 
mão enquanto abrigo de um pássaro (Temporary nest), ou enquanto mão que 
amputa a flor (Vital entanglements). A mão que perturba o lugar da estrela do 
mar (Hand me back to the sea) ou a mão que deseja dar-se a ver, ao mesmo 
tempo que se resguarda porque está ferida (The unwritten book on growing 
green). A mão que repousa na costura do bolso (Shared secrets), as luvas 
vazias de mãos. Para lá dos gestos ou dos membros amputados 
(rocks on my bed). 



Existem ainda os outros corpos, reflexos e sombras que caminham sobre um 
espaço de negociação e que se imprimem depois de estar presentes 
(Erasable footprints). Marcas que procuram a estagnação do visível e que 
emocionalmente vibram. Estas figuras de diálogo abrem passagem entre 
aquilo que está animado ou em resposta.

Ao encontro da aura do rosto na ideia de superfície, e no lugar da intimidade 
doméstica, deparamo-nos com obras como: The invention of skin color 
(Fanon), When we dead awaken, Trans-gressive images, Designer - auto-
retrato como st. António (variações) ou I scatter myself too much. Todas 
perpassam a forma do rosto enquanto mapa que se deixa ler através da 
acção. Mas encontramos outros sinais de intensidade. O rosto que não se 
desvenda e que amplifica a sua escala psicológica, como em Surdo não 
mudo, ou She says dark is possibility (paredes de vidro), esta última a partir 
do texto de Olivia Laing, The Lonely City (2016). Esta trama de sinais que 
imprime o consumo da vivência durante uma quarentena imposta. Surdo não 
mudo tropeça na deformação do mapa (rosto), uma cabeça flutuante que se 
deixa contaminar por outra em órbita, que entra sem aviso, em vertigem 
sobre a escuta. O ouvido como zona de penetração que não se fecha numa 
auto-defesa (desenhada). 
A codificação entre ausência de rosto e detalhe simbólico ganha forma na 
pintura: Arousing I´s (lifting belly). Referência directa ao fresco de Santa 
Luzia (1473/74), de Francesco Del Cossa, pintura que absorve por completo 
o essencial da menção «Vite», (As Vidas dos mais Excelentes Pintores,
Escultores e Arquitetos) na obra de Vasari ao dar conta deste «pequeno
detalhe elaborado com grande diligência», a saber, uma mão a oferecer o
símbolo florido de um episódio de cegueira, e a carregar em si toda a
simbologia da «lux» (luz). A apropriação desse elemento simbólico sublinha a
indissolúvel homenagem ao sentido da pintura. 
Ao longo da exposição encontramos outros tempos compreendidos numa
mesma imagem. Exemplo disso, ou na relação irónica do peso sobre o rosto,
espécie de alegoria para o peso da história: History Lessons, uma possível
modulação ao referente Untitled (Face in Dirt), retrato inesquecível de David
Wojnarowicz, elaborado por Marion Scemama em 1990 no Vale da Morte.



A importância do título (History Lessons) tem ainda uma semelhança formal 
com o título da exposição retrospectiva Wojnarowicz: History Keeps Me 
Awake At Night (Whitney Museum of American Art, 2018). 
O rosto que não se desvenda, mas entra em relação com a paisagem quer 
pela sombra em Self (portrait) as a dissolving ground, ou Self (portrait) in a 
dissolving ground, onde a primeira se diferencia da segunda pelas 
tonalidades rosa e laranja, e no seio da última, os azuis e os violetas 
inscrevem-se por completo. 
A temática da exposição Singular Plural ascende ainda ao sentido de dar 
corpo ao duplo (doppelgänger). Em trabalhos como Shared secrets, há a 
atmosfera produzida pela percepção desconcertante de dois braços 
entrelaçados que são reflexo um do outro. O título sugere algo que se 
esconde, algo da ordem do repouso impenetrável, mas ao mesmo tempo 
suaviza a naturalidade do gesto autómato. O tratamento das vestes a fazer 
lembrar a armadura de dois pintores, ou de um singular e do seu duplo. Dois 
corpos que se entrelaçam num bolso em espelho. 
Na demanda do duplo, Thousand fashions of one Reality (a Origem Comum), 
e Tell it slant, a figura duplo conquista a nossa ligação aos detalhes, por um 
lado, numa dialéctica semiótica entre o objecto representado e o modo de 
representar. Por outro, a partir da apropriação do referente em mise en 
abyme, neste caso o auto-retrato de Sarah Lucas (Self Portrait with Skull, 
1997) e a performance Gay Bar, de Barbara Hammer homenagem ao 
trabalho de Claude Cahun (comissariado pelo The Kitchen de Nova York).  
Para além do seu suporte significativo, é especialmente importante a 
definição do modo de utilizar a imagem na sua execução, dado que a 
estabilidade dos diferentes níveis de cor ao longo da superfície, tem de 
garantir um diálogo, mesmo que por vezes provisório, para escapar à 
representação linear. A densidade de cores permite garantir uma contínua 
(horizontalidade), aspecto bastante importante. Em relação directa, repare-se 
como os títulos traduzem a preocupação com uma ideia de infinito, e 
crescimento: Horizontal lines for a new dawn, Through the green fuse 
(através do fusível verde), The essential unknowing, Green ray (utopia sets 
concrete plans), Green flood, - série de paisagens abstractas com a 
denominação Ovidian Weather. Esta criação de espaços espectrais virando 
do avesso o sentido figurativo, em configurações que vislumbram a estética 
da paisagem abstracta (aqui sobre alumínio), transformam a pequena escala 
de metal num espaço ilimitadamente virtual. 



Através da explosão da luz, pela cor, podemos considerar esta série como 
uma presença mágica no espaço, que ao longo do percurso se apresenta 
como um golpe de lâminas que resgata algumas das cores de outras telas de 
maior escala. Além disso estas mesmas lâminas baralham o reconhecimento 
da sua limitação bidimensional. Exemplo: The Argonautic Body - O Corpo 
Argonáutico. Naturalmente o desenho também imprime essa potência. A 
diferença reside na raiz do suporte, estas pinturas sobre alumínio ferem o 
repouso do óleo e respondem a uma das questões cruciais da pintura 
contemporânea: como oferecer à imagem pictórica o poder de captar e 
restituir a força do real?  
Os trabalhos que se encontram relacionados directamente com o fragmento 
são como já referido uma corrente fundamental neste corpo de trabalho. 
Ainda que o fragmento possa ser encarado como uma pequena totalidade, 
não é isso que o define, mas antes a tensa relação com o todo. De algum 
modo a imagem é simultaneamente essa deslocação, e entra em diálogo 
com outras configurações possíveis.   
A significação decorre, portanto, do que está dentro e não do que está fora 
do fragmento da pintura. Esse fragmento integra não apenas a configuração 
actual mas também o espaço inter-relacional onde as combinações se 
formam e se reconfiguram. Trabalhos como: The unwritten book on growing 
green, auto-retrato da artista com dois elementos que se destacam e 
complementam. No campo da obra e sempre num espaço abaixo da figura 
central que se auto representa, a ala direita oferece um detalhe que colhe a 
figura do cavalo preto da pintura Miss Natalie Barney, L´Amazone, de 
Romaine Brooks, à esquerda figuras da Fortuna, adaptadas do Triompho di 
Fortuna (1527) de Sigismondo Fanti. Em Shuffle the cards, provavelmente a 
pintura mais enigmática do primeiro núcleo expositivo, avançamos sobre a 
criação de dois momentos: o primeiro ocupa o centro da obra, uma miragem 
que se insurge num gesto circular e que oferece o seu punctum no detalhe 
do olhar vivo iluminado pela mão que segura o fogo, a partir de um detalhe 
diminuto na obra magistral e labiríntica: Os provérbios flamengos (1559) de 
Pieter Bruegel. No plano inferior uma libertação de cartas, algumas em 
desmaio na relação com o fundo, onde a artista apresenta um conjunto de 
figuras que parecem saídas de retratos e retábulos do pintor Cristóvão de 
Morais. 



A obra que fecha a exposição, Think only of the jump, é a abertura de um 
ciclo. Patchwork entre figuras aparentemente inocentes na sua 
movimentação e objectos em repouso que se revelam a frio. Juliana Julieta 
volta aqui novamente a Bruegel. A figura que caminha para lá do plano e que 
se arrasta numa transmutação abstracta. Em oposição, e em repouso, um 
trompe l’oeil no canto inferior direito. Bilhete que oferece um nome: Mary 
Carmichael (protagonista da obra «A Room of One´s Own» de Virginia 
Woolf), o porquê deste nome ressoa nesta libertação da tela. A natureza 
morta do plano central, que parece evocar algumas fotografias de Wolfgang 
Tillmans, (como Grey jeans over stair post), ocupa o plano mais próximo do 
nosso olhar. Esta segunda pele, muda e oblíqua, que se liberta sobre o 
soalho/tela, encontra relação no gesto de uma personagem no canto superior 
direito que se consome na sua acção: estender sobre relva. A dimensão da 
tela é aqui apresentada na interioridade e penetrabilidade, as formas das 
roupas fazem lembrar um possível desmantelamento das formas que 
poderiam compor um conjunto de Tela para Vestir de Helena Almeida.

Em conclusão, encontramos na pintura de Juliana Julieta uma oscilação 
entre a defesa do fragmento, e amiúde, a fotografia. Em acordo com a ideia 
de gesto-fragmento, ou enquanto escrita em imagem, cada obra é capaz de 
esboçar a potência, e possui a forma lúdica dos fragmentos que se recortam 
em órbita para dar jogo à composição. As suas pinturas são a condição de 
uma ruína ao vento. Podem ser entendidas como narrativas imagéticas, 
provavelmente fechadas em si mesmas, mas ainda assim concluídas e 
inteiras, ou fragmentos em abandono. Talvez seja a procura do fragmento 
romântico, fragmento do real em espelho do eu ao outro.

Porto, 1 de março 2021
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