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LADEIRA
DO DESTERRO  

Uiso Alemany 

Aqui o dia começa quando ninguém está preparado para isso.    

São seis da manhã. O sol entra, implacável, através das janelas do atelier.    

Ainda na cama, os raios de sol vêm dar justo na minha cabeça, indicando-
me o caminho para o chuveiro.    

Desço a ladeira e atravesso a Rua Fonte do Desterro para alcançar a Rua 
Sapateiros e o meu café da manhã. A esta hora tudo parece deserto, coisa 
preocupante. Só alguns moradores da rua ainda dormem e um outro ca-
minha com passo vacilante e olhar turvo.     

Nazaré á um bairro adjacente ao Pelourinho, onde está localizada a Ladeira 
do Desterro e o atelier onde trabalho.    

Algumas zonas do bairro, e em particular estas ruas, são conflituosas, 
habitadas e percorridas por sem abrigos com necessidades e estômagos 
vazios. Também por malandros e policias. Em certas ocasiões escutam-
se tiroteios. Quando caminhas por elas há que ter cuidado e confiar que 
uma bala perdida não se instale na tua cabeça e consiga aclarar-te algu-
mas ideias.      

Salvador, tem essa complexidade que possuem as cidades de beleza ex-
traordinária, e que não é fácil entender nem apreciar sem submergir e pe-
netrar mais além da sua epiderme.     

Neste cosmos coexistem os seres e as coisas más incríveis, que se mis-
turam com tanta naturalidade como se ignoram ou destroem. Neste cos-
mos é, mesmo assim, possível, encontrar na pessoa mais desabrigada 
que mora na rua, um gesto amável e indulgente para quem passa ao seu 
lado, ignorando-o.     

Toda esta mistura de culturas proporciona um magma onde a arte, e em 
especial a pintura, encontra um território idóneo para se desenrolar.       

Neste delírio pode-se ver através do buraco um universo que transcende a 
realidade, e que mostra aspectos tão insólitos como desconhecidos. Creio 
que Salvador é o lugar da pintura.    

É um luxo a possibilidade de apreender essa vida e esse ambiente com as 
mãos, como fazemos com a pintura, pois ambas as coisas são o mesmo.

Salvador da Bahia
Primavera de 2009
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É impossível olhar o trabalho de Uiso e não perceber o seu extraordinário 
poder de expressão. Sua obra exibe qualidades somente encontradas em 
grandes e raros artistas.

Valenciano, conhecedor de vários caminhos do mundo, acostumado a tra-
balhar em locais fora do seu habitat natural, ele traduz, desta vez, através 
da sua arte, impressões sobre Salvador. Uma cidade cheia de contrastes, 
povoada, em sua maioria, por negros e mestiços, com muitas tradições, 
crenças e um grande poder de seduzir os que chegam às suas terras. 

Fundada em 1549, por Tomé de Sousa, primeiro governador-geral do Bra-
sil, Salvador nasceu já como cidade, já capital, sem nunca ter sido provín-
cia e foi por muitos anos a maior cidade das Américas.

Conta-se que, talvez, Tomé de Sousa tenha sido o primeiro visitante a 
apaixonar-se pelo local, como muitos após ele, pois disse ao funcionário 
que lhe entregou a notícia de que seu substituto estava a caminho: “Vêdes 
isto, meirinho? Verdade é que eu desejava muito, e me crescia a água na 
boca quando cuidava em ir para Portugal; mas não sei por que agora se 
me seca a boca de tal modo que quero cuspir e não posso”. 

Obviamente que cada visitante tem uma visão e uma atração diferente 
sobre as coisas e os ares que encontram por aqui. Mas, certamente, nin-
guém chega à terra do Senhor do Bonfim e vai embora de maneira indife-
rente. Aqui existem coisas que só aqui mesmo podem ser encontradas.

Olhando a produção desenvolvida por Uiso, durante a sua estada em 
nossa cidade, alojado num atelier na Ladeira do Desterro, centro histó-
rico da cidade, local que já abrigou o escultor Emanoel Araujo e o pintor 
Siron Franco, é fácil perceber que a sua maior atenção recaiu sobre a 
paisagem humana, a gente que vive nas ruas e que luta diariamente para 
se manter viva. 

Detalhes que para nós pode passar despercebido, em função da convi-
vência diária, para ele se transformaram em motivação profunda e referên-
cia extremamente marcante.

A visão de homens e mulheres que percorrem as ruas da cidade empu-
rrando carrinhos de madeira, carroças improvisadas ou carregando nas 
costas grandes sacos plásticos em busca de restos de lixo, serviram de 
alimento a imaginação do artista que os traduziu de forma impiedosa.

È claro que a expressão contida nos rostos das pessoas que transitam 
pelas ruas e ladeiras de Salvador, sob um sol inclemente, carregan-
do seus enormes e improvisados fardos contendo papelões, garrafas 
plásticas, restos de roupas, alimentos e tantos outros objetos abando-
nados, não passaria despercebida aos olhos experientes de Uiso. As 
intrincadas armações carregadas pelos catadores também renderam 
excelentes resultados.

Sua experiência já havia sido testada, entre outros, em locais como Cuba e 
Mali, evidentemente em situações diversas, mas com populações também 
herdeiras de muitos dos nossos males. 

Mas, é certo que a produção do artista resulta num documento de incrível 
expressão plástica. Ninguém passa por uma obra executada por ele e di-
rige o olhar apenas uma vez. É preciso olhar e olhar muitas vezes, porque 
os registros são por demais fascinantes.

UMA VISÃO 
GESTUAL 
DE SALVADOR  

Justino Marinho
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Desenhos, Salvador - Bahia 2009

Mista sobre papel. 24 x 19 cm (cada obra)
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O modo pelo qual o artista utiliza seus elementos específicos de expres-
são, isto é, a linha e as cores e aquilo que representa, estão perfeitamente 
casados. Mas, casados por ordem do sentimento, da expressão, não pela 
simples destreza ou correção de desenhar e de pintar. As formas de exe-
cutar o desenho e de utilizar a cor seduzem e instigam a visão. 

O que interessa a Uiso é registrar no papel ou na tela a leitura do seu 
sentimento diante de fatos, de paisagens, de expressões humanas. Mes-
mo porque, a finalidade da obra de arte não é representar realidade nem 
narrar acontecimentos, é sim, e ele sabe bem disso, sob o pretexto des-
sas narrações e representações, estabelecer relações de harmonia ou de 
contraste entre as linhas e as cores.

Indagar se a pintura de Uiso é feia ou bonita, é ignorar o velho pensamento 
de Sócrates: “A verdadeira beleza, se encontra somente quando a alma 
interior se harmoniza com a forma exterior”.

Captar a imagem exterior e utilizar o sentimento para traduzi-la transfor-
mando em uma obra expressiva, é uma tarefa diária que o artista sente 
prazer em exercitar. Ele utiliza a deformação e a gestualidade para adaptar 
as imagens das realidades exteriores à imagem das realidades interiores, 
podendo mesmo suprimi-la, chegando a abstração, para isso, ele recusa 
o aprendizado técnico, no sentido tradicional e cria uma técnica pessoal e 
própria, intransferível, adequada a sues fins expressivos. 

Foi de uma forma muito particular e única que Uiso enxergou Salvador. 
Captou suas cores, sua gente, sua magia e viveu os dias soteropolitanos 
transcrevendo seus registros plásticos de forma magnífica.   

Apesar da minha pouca convivência com esse artista valenciano, pude ter 
certeza da sua sinceridade e firmeza diante do seu trabalho. Desde que vi 
as obras que expôs no Museu de Arte de Pernambuco, em 2004, tive o 
imenso prazer de olhar repetidas vezes as imagens reproduzidas no catá-
logo da mostra. Posteriormente vi imagens das obras realizados em Cuba 
e no Mali, através de um excelente livro publicado em Lisboa, em 2007 e, 
finalmente, tive o prazer de ver o artista trabalhando no atelier e toda sua 
produção realizada em Salvador. Uma aula de sabedoria.

Salvador, 28 de Maio de 2009
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Fernando Castro Flórez

A CATÁSTROFE 
DESEJADA  
[RETORNO 
À DESCOMUNALIDADE 
PICTÓRICA DE UISO 
ALEMANY]

“O leopardo morre com as suas manchas, e eu nunca tive o propósito, 
nem me julguei capaz, de melhorar”1.

Começamos e, embora pareça estranho, terminamos na catástrofe2, que 
é, entre outras coisas, o que sucede nas obras de Uiso Alemany. O que é 
próprio da arte é, simplificando, dar forma ao Caos. Quando o monstruoso, 
submetido à retórica própria do artístico, entra em cena, o espectador é 
apanhado num “luto encantado” (Zaubertrauer). Temos de sublinhar que o 
fim da tragédia é a catarse e não a mimese: é a apresentação do abismo 
que nada esconde. O coro recusa-se a aceitar que Édipo seja o assassi-
no, mas já está tudo decidido. Castoriadis repara num trecho da Política 
de Aristóteles3, no qual adverte que pode existir um “pensamento sem 
desejo”. A arte, que é uma combinação de alegria e de tristeza, de prazer 
e de luto, de assombro sem fim e de assentimento, é em certo sentido 
“o afecto do fim do desejo. E estou em crer – insiste Castoriadis – que 
é este o sentido da kátharsis”4. Tudo se detém ou fica em suspenso nas 
grandes obras de arte: vemo-nos diante da obra sem desejar nada, num 
estado extraordinário. Esta é porventura a reconciliação: uma admiração 
ilimitada que impele a nossa mente para um reconhecimento dos nossos 
limites5. Desgosto e santificação, sagrado e execrável, dualidades unidas 
que continuam a mostrar o ambivalente6. Na cultura trágica, transcende-
se o sofrimento, o desperdício ou o desmoronamento através do próprio 
acto de reconhecer a sua realidade. A lição clássica da tragédia é que 
não pôde reconhecer que a única cura para o terror é a justiça, “e o terror 
surge quando a legitimidade se desmorona”7. O problema é que, como já 
comentámos, a forma de catarse que canonizámos (a entrega ao vomitivo) 
não consegue livrar-nos dos monstros. Alguns pensam que não há nada 
sagrado8, enquanto outros advertem, nas nossas pulsões “transgressivas”, 
uma fidelidade ao divino9. 

1 Guy Debord: Panegírico, Ed. Acuarela & A. Machado, Madrid, 
2009, p. 55.
2 “È como uma catastrofe acontecendo sobre a tela, em da-
dos figurativos e probabilisticos. É como o surgimento de outro 
mundo. Porque essas marcas e esses traços são irracionais, 
involuntários, acidentais, livres, ao acaso. São não represen-
tativos, não ilustrativos, não narrativos. Mas também não são 
significativos nem significantes: são traços insignificantes. São 
traços de sensaç\oes, mas sensações confusas (as sensações 
confusas que se iniciam ao nascer, diz Cézanne). E, sobretu-
do, são traços manuais. Aquí é onde o pintor trabalha com 
trapos, escova, pincel ou esponja; quando tira a tinta com a 
mão. É como se a mão adquirisse independência, e passasse 
ao serviço de outras forças, traçando marcas que já não de-
pendem da nossa vontade nem da nossa vista. Essas marcas 
manuais quase cegas dão testemunho, portanto, da intrusão 
de outro mundo e o mundo visual da figuração. Subtraem, por 
uma parte, o quadro à organização óptica que já reinava sobre 
ele, e de antemão o fazia figurativo. Tem interposto a mão do 
pintor, para sacudir a sua própia dependência e para quebrar 
a organização óptica soberana: já não se vê nada, só uma ca-
tástrofe, um caos” (Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la 
sensación, Ed. Arena, Madrid, 2002, pp. 102-103).
3 Aristóteles: Política, III, 16, 1287 a 30-32.
4 Cornelius Castoriadis: Ventana al caos, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 2008, p. 125.
5 “Poderíamos resumir tudo com algunas palavras: háy encan-
tamento; há duelo; há o que em alemão se chama Wunder e 
em grego thaumazein, diante a coisa assombrosa, milagrosa 
que suscita algo mais que a admiração assombrada, que nos 
saca do estado em que estamos, e que contem também uma 
dimensão cognitiva, não só afectiva: se quer saber (Aristóteles 
disse que o thaumazein á a base da filosofía); e no final está 
–palavra que Freud mesmo utiliza em outro contexto- a Versöh-
nung, uma sorte de reconciliação; reconciliação com o fim do 
desejo” (Cornelius Castoriadis: Ventana al caos, Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México, 2008, pp. 126-127).
6 Cfr. Jean Clair: De Inmundo, Ed. Arena, Madrid, 2007, p. 43-
44. Giorgio Agamben questionou esse paradigma da “ambi-
valência do sagrado” que tinha o seu fundamento teórico nas 
Lectures on the religion of the Semites (1889) de Robert Smith 
prolongandos-e até as Formes élémentaires de la vie religieuse 
de Émile Durkheim e, é claro, Tótem y tabú de Freud. A noção 
do numinoso proposta por Rudolf Otto em Lo santo é o ponto 
culminante da transferência do religioso à esfera da emoção 
psicológica. O homo sacer y la sacratio não seríam, para 
Agamben, a manifestação da dualidade oscilante do sagrado 
sem a figura ordinária da vida apressada no bando soberano 
“e conservada assím a memória da exclusão originária através 
da qual se constituio a dimensão política” (Giorgio Agamben: 
Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Ed. Pre-textos, 
Valencia, 1998, p. 108).
7 Terry Eagleton: Terror sagrado. La cultura del terror en la his-
toria, Ed. Complutense, Madrid, 2007, p. 37.
8 “Nada es sagrado. Cada qual tem o dereito de expressar e de 
professar a título pessoal qualquer opinião, qualquer ideología, 
qualquer religião. Nenhuma idea é inaceitável, nem sequer a 
mais aberrante, nem sequer a mais aborrecida. Não há ideia, 
nem declaração, nem crença que tenha que livrar-se da crítica, 
do escarnio, do ridículo, do humor, da parodia, da caricatura, 
da imitação. “reiteralo-ei de todas as maneiras possiveis”, es-
creveu Georges Bataille, “o mundo só é habitavel a condição 
de não respeitar nada”. E Scutenaire: “Há coisas com as quais 
não se brinca. ¡Não o suficiente!”. O que sacraliza mata. A exe-
cração surge da adoração. Sacralizados, o menino é um tira-
no, a mulher um objecto, a vida uma abstração desencarnada” 
(Raoul Vaneigem: Nada es sagrado, todo se puede decir, Ed. 
Melusina, Barcelona, 2006, p. 12).
9 “Em 1954, em Roberte ce soir, entrega [Klossowski] a fórmula 
em que a noção discutivel de sacer, imaginada por Rudolf Otto, 
parece tomar a figura da lei: “Insultamos a Deos pelo directo de 
existir, ¡creemos nele então prova que o queremos secretamen-
te!”” (Jean Clair: De Immundo, Ed. Arena, Madrid, 2007, p. 55)
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“A arte – escreve Jean Clair – domesticou todos os domínios do mundo vi-
sível e invisível, os animais, as plantas, os mares e os campos, as cidades e 
os desertos, os monstros, os anjos, os demónios e os deuses; até os cães, 
segundo Rimbaud. Mas não parece que tenha domesticado o horror”10.

Uiso Alemany não pretende dominar nem sacralizar o que vê. Pelo con-
trário, o seu objectivo plástico é que as pulsões vitais encontrem espaço. 
A sua “catástrofe” é, em certa medida, a construção de um lugar ou, por 
outras palavras, de uma posição. A teoria das catástrofes tenta explicar a 
descontinuidade como um feito de natureza quase sempre posicional11, 
embora possa ser considerada ou forçada como uma teoria das analo-
gias, uma causalidade do distante, como a do esvoaçar da mariposa na 
Amazónia que provoca uma perturbação meteorológica em Londres. Mas 
verifica-se que o nosso mundo, submetido à sobredose do terror, prefere, 
mais do que a ligação do heterogéneo (de certo modo, uma metaforização 
expandida), a descrição literal, a pontualização do pior. Podemos retornar à 
recomendação de Leonardo da Vinci de representar a batalha por meio de 
cadáveres meio cobertos de pó, pintando o sangue com a sua cor própria, 
também misturada com o pó, enquanto os homens apertam os dentes ou 
batem na cara com os punhos na agonia da morte. É preciso esmiuçar 
as imagens inquietantes partindo da certeza de que o olhar impiedoso da 
arte supera o limite do medo12. O que estremece e dá prazer ao olhar de 
Uiso Alemany é a corporalidade, a nudez, a matéria que assenta os pés 
no chão habitável.

Entre os antagonismos que caracterizam a nossa época, talvez mereça um 
lugar primordial o antagonismo entre a abstracção, que é cada vez mais 
determinante na nossa vida, e a inundação de imagens pseudoconcretas. 
Se podemos entender a abstracção como a progressiva autodescoberta 
das bases materiais da arte, num processo de singular despictorialização13, 
teríamos de compreender igualmente que, nesse processo, se encontra 
em núcleo duro do moderno. Existe, sem margem para dúvidas, uma frac-
tura considerável entre o modernismo épico (exemplificado no caso da 
pintura pelo expressionismo abstracto americano) e o gestualismo existen-
cial niilista (no qual poderiam situar-se alguns momentos do informalismo 
europeu) e as novas formas da abstracção surgidas após a desmaterializa-
ção conceptual, a datidade fenomenológica do minimal e, evidentemente, 
a crise dos Grandes Relatos ocorrida no seio da condição pós-moderna. 
Uiso Alemany conhece a eficácia do dripping como uma manifestação da 
energia que deve ser controlada14. Produz-se uma expansão rarefeita da 
pintura, que radica na certeza de não haver mais nada por trás do qua-
dro e de não existir obviamente um modelo da visão que se assemelhe à 
Natureza15. Mesmo assim, a forma de pintar do criador valenciano não se 
limita a confiar no acaso sedimentado no chão ou a conferir à mancha todo 
o protagonismo. No seu caso, há sempre uma paixão figurativa depois 
de ter assimilado o desespero do expressionismo abstracto; trata-se de 
seguir, com coerência e sem maneirismo, a tradição da pintura moderna, 
essa tensão da superfície que Greenberg elogiara como continuação das 
consecuções do cubismo.

“É muito difícil falar hoje de pintura, porque é muito difícil vê-la. De modo 
geral, a pintura não deseja propriamente ser olhada, mas ser absorvida 
visualmente e circular sem deixar rasto. Seria, em certo sentido, a forma 
estética simplificada do intercâmbio possível. No entanto, o discurso que 
melhor a definiria seria um discurso em que não houvesse nada que ver. O 
equivalente de um objecto que não o é”16. 

Mista sobre papel. 22 x 32 cm

10 Jean Clair: La barbarie ordinaria. Music en Dachau, Ed. La 
Balsa de la Medusa, Madrid, 2007, p. 35.
11 “Thom utiliza a topología diferencial para partir da premissa 
oposta [na geometría atemporal grega]: que as trocas de for-
ma (nos processos assim como nos objectos) são reais, e que 
o objectivo da ciência é captar o que se chama “la incesan-
te creación, evolución y destrucción de formas” del universo” 
(Alexander Woodcock y Monte Davis: Teoría de las catástrofes, 
Ed. Cátedra, Madrid, 1994, p. 20). 
12 “Mas a piedade, longe de ser o gemeo natural do medo nos 
dramas de infortunios trágicos, parece diluir-se –aturdir-se- 
com o medo, enquanto que o medo (o pavor, o terror) no geral 
consegue afogar a piedade. Leonardo está sugerindo que o 
olhar do artista seja, literalmente, impiedoso. A imagem devería 
consternar e nessa terribilità encontramos uma sorte de beleza 
desafiante” (Susan Sontag: Ante el dolor de los demás, Ed. 
Alfaguara, Madrid, 2003, p. 88).
13 “Ás vezes parece-me que a história da pintura moderna po-
de-se ler como a história da pintura tradicional posta de cabeça 
para baixo, como um filme proyectado de costas: um desman-
telamento regressivo e sistemático dos mecanismos inventa-
dos ao longo de séculos para tornar convincentes as repre-
sentações pictóricas do doloroso triunfo da cristiandade e das 
historias da gloria nacional. Assím, as superficies transparentes 
se encheram de pedaços de tinta, os espaços aplanaram-se, 
a perspectiva era arbitraria, o desenho despreocupou-se se 
havia correspondencia com os esquemas reais das figuras, o 
sombreado foi eliminado a favor de áreas de tons saturados 
que não se preocupavam dos moldes das formas, e as formas 
mesmas deixaram de ser representativas do que o olho real-
mente capta da realidade perceptual. A tela monocromática é o 
estado final deste procedimento colectivo de despictoralização 
até que alguém lhe ocorra atacar fisicamente a própria tela es-
faqueando-a” (Arthur C. Danto: “Abstracción” en La Madonna 
del futuro. Ensayos en un mundo del arte plural, Ed. Paidós, 
Barcelona, 2003, p. 235).
14 “Os drips são em geral um tipo de incontinencia, uma senha 
de control traido por os caprichos do fluído [...]. Os drips afir-
mavam que a pintura tem uma vida expressiva por sí mesma, 
que não é uma pasta passiva que se move para onde o artista 
quer, mas que possui uma energia fluída sobre a qual o pintor 
se esforça em ejercer o seu control” (Arthur C. Danto: “Pollock 
y el drip” en La Madonna del futuro. Ensayos en un mundo del 
arte plural, Ed. Paidós, Barcelona, 2003, p. 391).
15 “Nas suas telas [de Pollock], o visivel não é contundentemen-
te grande nem aberto, mas denota que, voluntariamente, algo 
foi abandonado. O drama reside em algo que uma vez diante 
da tela, onde o pintor bravata sua condição natural, que re-
duziu a nada. Uma equivalencia visual do silencio mais absolu-
to. [...] Com toda a sua brilhantez pintou tratando de demostrar 
que atrás da tela não havía nada mais. Esse impulso terrible e 
rebelde, nascido de um individualismo frenético, constituio a 
sua contribuição para o suicidio da arte” (John Berger: “Una 
manera de compartir” en Siempre bienvenidos, Ed. Huerga & 
Fierro, Madrid, 2004, pp. 148-149).
16 Jean Baudrillard: “Ilusión y desilusión estética” en Letra inter-
nacional, n° 39, Madrid, 1995, p. 17.
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Mista sobre papel. 30 x 41 cm Mista sobre papel. 30 x 41 cm
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A lógica paradoxal, que é a que definem as contemporâneas próteses de 
visão, embora se encontre igualmente disseminada na fracturada tradição 
da pintura, imporá o discurso oblíquo e cifrado, o afastamento que implica 
simultaneamente a aceitação da função do véu. Temos de entender que a 
pintura não parte do zero, mas de um apagamento imperfeito ou porventura 
da resistência dos signos convertidos em clichés17. A visão háptica18 de Uiso 
Alemany vai ao encontro do outro, confia na viagem como fonte para dinami-
zar a sua imaginação. A chave de autenticidade e vitalismo que se encontra 
sedimentada nos seus quadros implica, ao mesmo tempo, uma espécie de 
luta contra a boa forma, tirando partido do desenho aleatório e do gestua-
lismo dinâmico. Trata-se, sem sombra de dúvida, de um mestre na arte de 
modular as cores, com uma capacidade incrível para as pesar19, conhecedor 
da fórmula dos coloristas: “quem leva a cor até às suas puras relações inter-
nas (calor-frio, expansão-contracção), então domina-a por completo”20.

Quando contemplamos os “retratos” de Uiso Alemany, dá a impressão de 
ter tentado apagar os rostos ou transmitir a perturbação de algo que já é 
ricto. Com traços nervosos transmite propriamente a presença de resíduos 
humanos. Poderia falar-se de uma Figura que não é rosto21 ou de uma 
nudez que torna visível não só o erótico mas a qualidade do Corpo Sem 
Órgãos que Deleuze e Guattari amplificaram a partir do abismo que Artaud 
abrira em Heliogábalo. Mas, neste caso, estão poderosamente presentes 
as imagens ou as marcas22. Convém ter presente que, quando o sujei-
to se aproxima demasiado da fantasia, se produz o (auto)apagamento. 
Fica, no aposento, a aproxima demasiado a la fantasía se produce el (auto)
borramiento. Queda, en la pintura como aphánisis23, mas também como 
tesouro secreto (agalma: jóia que resplandece na obscuridade e nos seduz 
vertiginosamente), que garante um mínimo de consistência fantasmática 
ao ser do sujeito; recordemos que o objecto a como objecto da fantasia 
é algo mais que eu próprio, trata-se “daquilo” que me permite perceber-
me a mim próprio como “digno do desejo do Outro”. A pergunta original 
do desejo não é a que quer saber realmente o que é o que queres dizer, 
mas a que espera saber o que querem os outros de mim: que vêem em 
mim? Que sou para os outros? Em termos mais topológicos: a divisão do 
sujeito não é a divisão entre um eu e outro, entre dois conteúdos, mas a 
divisão entre algo e nada, entre a característica da identificação e o vazio. 
“Descentramento designa assim primeiro a ambiguidade, a oscilação entre 
identificação simbólica e imaginária – a indecisão em relação ao paradeiro 
da minha verdadeira chave, no meu eu “real” ou na minha máscara ex-
terna, com as possíveis implicações de que a minha máscara simbólica 
possa ser “mais real” que o que oculta, que o “rosto verdadeiro” atrás da 
mesma”24. O descentramento (em vez da tela cartesiana da consciência 
central que constitui o foco da subjectividade) é, em certo sentido, um 
meio de identificação do vazio. Mesmo localizada, a pintura está desnorte-
ada. “The time is out of joint. O mundo está mal. Está desgastado, mas o 
seu desgaste já não conta. Velhice ou juventude – já não se conta com ele. 
O mundo tem mais idade que uma idade. Falta-nos a medida da sua me-
dida. […] Contra-tempo. The time is out of joint. Fala teatral, fala de Hamlet 
perante o teatro do mundo, da história e da política. A época perdeu o nor-
te. Tudo, começando pelo tempo, desordenado, injusto ou desajustado. 
O mundo está muito mal, desgasta-se à medida que envelhece, como diz 
também o Pintor na abertura de Timão de Atenas (tão do gosto de Marx, 
decerto). Já que se trata do discurso de um pintor, como se falasse de um 
espectáculo ou diante de uma pintura: “How goes the world? – It wears, 
sir, as it grows””25. Uiso Alemany é um artista visceral que não deriva para 
o apagamento abstracto nem para o esvaziamento repetitivo minimalista, 

Mista sobre papel. 30 x 41 cm

17 “[…] la pintura moderna está invadida, assediada pelas fotos 
e os clichés que se instalam já na tela antes mesmo do pintor 
ter começado o seu trabalho. Com efeito, sería um erro crer 
que o pintor trabalha sobre uma superficie branca e virgem. 
A superficie está já por inteiro investida virtualmente mediante 
toda a classe de clichés com os que terá que quebrar” (Gilles 
Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. Arena, 
Madrid, 2002, p. 21).
18 “Creio que, na verdade, Uiso Alemany posui um estranho 
olhar háptico. Quer dizer, um olhar que acaricia o golpeia, um 
olhar que fustiga e retem. Um olhar que se identifica fácilmente 
com o pulso das mãos e com o tacto sensivelmente agudo 
mas áspero dos seus dedos” (Román de la Calle: “Uiso Ale-
many: bocetos, retratos, escenas y secuencias. La pintura 
como autobiografía” en Uiso Alemany. Mali, Galería Art Lounge, 
Lisboa, 2007, p. 302).
19 “Um teórico da cor moderna, que se chama Albers, extrai de 
tudo isso uma coisa que me parece muito concreta. É o que 
chamamos de estudos da quantidade, se a quantidade espa-
cializante da cor, seja a quantidade ponderavel, o peso da cor. 
Termina dizendo: “Os estudos da quantidade conduzem-nos a 
pensar que independentemente das regras da harmonía, toda 
a cor vai ou trabalha com qualquer outro se as suas capaci-
dades são apropriadas”. Creio que isto é a pintura moderna” 
(Gilles Deleuze: Pintura. El concepto de diagrama, Ed. Cactus, 
Buenos Airs, 2007, p. 274).
20 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 140.
21 Deleuze fala, precisamente, da pintura de Bacon nesse sen-
tido: “A Figura, sendo corpo, não é rostro e nem sequer tem 
rosto. Tem uma cabeça, porque a cabeça é parte integrante 
do corpo. […] Bacon porsegue um projecto muito especial en-
quanto retratista: desfazer o rosto, encontrar ou fazer que surja 
a cabeça sob o rosto” (Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica 
de la sensación, Ed. Arena, Madrid, 2002, p. 29).
22 “O corpo sem orgãos não é o testemunho de nada original, 
nem é o remanescente de uma totalidade perdida. Sobretudo, 
não é uma projecção; não tem nada a ver com o corpo próprio, 
ou com uma imagem do corpo. É o corpo sem imagens” (Gilles 
Deleuze y Félix Guattari: El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizo-
frenia, Ed. Paidós, Barcelona, 1985, p. 17).
23 “Há uma brecha que separará eternamente o núcleo fantas-
mático do ser do sujeto das formas mais “superficiais” das suas 
identificações simbólicas e/ou imaginarias –não me é possivel 
nunca assumir totalmente (no sentido de integração simbóli-
ca) o núcleo fantasmático do meu ser: quando me aproximo 
demasiado, o que acontece é a aphánisis do sujeito: o sujeito 
perde a sua consistência simbólica, desintegra-se. E, talvez, a 
actualização forçada na sociedade real mesma do núcleo fan-
tasmático do meu ser é a mais pura e mais humillante forma de 
violência, uma violencia que mina a base da minha identidade 
(mi “imagen de mí mismo”)” (Slavoj Zizek: El acoso de las fanta-
sías, Ed. Siglo XXI, México, 1999, p. 197).
24 Slavoj Zizek: El acoso de las fantasías, Ed. Siglo XXI, México, 
1999, p. 161.
25 Jacques Derrida: “Desgastes. (Pintura de un mundo sin edad)” 
en Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del due-
lo y la nueva internacional, Ed. Trotta, Madrid, 1995, p. 91.
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mas que tira partido do desnorte porque confia, sem qualquer dúvida, na 
potência do corpo, ou seja, na capacidade transgressora dos instintos.

Como Sausseare afirmou, “o sujeito alucina o seu mundo”. Talvez, sem 
ter penúrias extremas, tenha chegado o momento de cozer uma pantufa 
para tentar saciar uma fome antiga26. A profundidade superficial27 da pintu-
ra de Uiso Alemany convoca permanente esse desejo que busca, apesar 
de tudo, a sua satisfação, por outras palavras, a pulsão plástica encontra 
satisfação no próprio movimento destinado a reprimir essa satisfação. Uiso 
Alemany em certa medida projecta ou reflecte a falta constitutiva do sujei-
to que é simultaneamente uma presença excessiva do “impossível”28. Ao 
furor épico da arte depara-se o turbilhão dos simulacros próprio da nossa 
cultura29. É preciso tentar atravessar (traverser) a fantasia, sabendo que o 
sentido, tal como mostraram Lévi-Strauss ou Lacan, provavelmente não 
passa de um efeito de superfície, uma miragem, uma espuma. A leitura 
sintomática denuncia a ilusão da essência, a profundidade ou a completu-
de em benefício da realidade do recorte, a ruptura ou a maturação. A arte 
está sempre a tentar conquistar “outra cena”, isto é, o lugar em o que o 
significante exerce a sua função na produção das significações que per-
manecem não conquistadas pelo sujeito e das que este demonstra estar 
separado por uma barreira de resistência. 

A arte pôde desbaratar o que impõe o sintoma, ou seja, a verdade. Na 
articulação do sintoma com o símbolo há apenas um falso buraco30. A 
linguagem está ligada a algo que fura o real. E nós (sujeitos/barrados), para 
evitarmos dissolver-nos, precisamos de reatar a experiência, embora seja 
por meias palavras. “O real encontra-se – aponta Lacan – nos emaranha-
dos do verdadeiro. Foi precisamente isto que me conduziu à ideia do nu, 
que advém do facto de o verdadeiro se autoperfurar por o seu uso criar 
inteiramente o sentido do qual desliza, do qual é aspirado pela imagem do 
buraco corporal que o emite, ou seja, a boca na medida em que chupa. 
Há uma dinâmica centrífuga do olhar, quer dizer, que parte do olho que 
vê, mas também do ponto cego. Parte do instante de ver e tem-no como 
ponto de apoio. Com efeito, o olho vê instantaneamente. É o que se chama 
a intuição, com a qual redobra o que se chama o espaço na imagem”31. O 
real é sempre um fragmento, um núcleo em torno do qual o pensamento 
tece histórias; o estigma do real é não se enredar com nada. Entre a paixão 
voraz e o sentimento desconcertante, podemos ter a impressão de que 
tudo se dissolve no sem-sentido. Uiso Alemany sabe que o tempo da pin-
tura nos permite olhar as coisas até as perdermos de vista e mesmo para 
entrarmos nós próprios no prazer do extravio32.

A figuração bizarra e inquietante de Uiso Alemany poderia entender-se 
dentro do rumo fisiológico da estética33, numa potência de outras formas 
do sentir. Depois de desaparecer a intimidade, pode surgir uma arte do cui-
dado de si a partir de uma singular estranheza do corpo, algo semelhante 
ao que Lacan chamou extimité (extimidade), um processo complexo em 
que encetamos uma profunda relação com a Coisa34. Estamos imersos no 
contra-tempo. E obviamente o acidente obriga os sujeitos a metamorfose-
arem, na ânsia de sobrevivência, o seu aspecto ou, por outras palavras, 
a sua “indumentária”. Para Perniola, o corpo de que a sexualidade neutra 
tem experiência não é máquina mas coisa, traje, ou seja, é constituído por 
muitíssimos tipos de tecidos, sobrepostos e entrecruzados. “A experiência 
da pele e do corpo como conjunto de tecidos é, pela sua externidade, o 
mais oposto que se pode encontrar do espiritualismo ético-estético”35. Mista sobre papel. 96 x 67 cm

26 “Não nos surpreende que um homem possa ejacular olhando 
uma pantufa, nem que a utilize para levar ao conjugue mel-
hores sentimentos, mas seguramente ninguém vai pensar que 
uma pantufa pode servir para chorar de fome, ás vezes extre-
ma de um individuo. Além do mais, constantemente lidamos 
com fantasmas” (Jacques Lacan: De los nombres del padre, 
Ed. Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 24). Sem intenção de pro-
vocar, atrevi-me a pensar numa voracidade anómala e, talvez, 
a pintura de Gordillo seja esse converter em saboroso o pro-
piamente indigesto.
27 “O estético é profundo, se bem que num sentido especifico, 
longe do pedantismo e da tenebrosidade, assím como de pa-
thos da interioridade e da autenticidade” (Mario Perniola: Contra 
la comunicación, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2006, p. 120).
28 “Enquanto que o objecto de desejobaseia-sena falta cons-
titutiva (existe enquanto está em busca do objecto-causa 
faltante), o sujeito da pulsão tem como fundamento num ex-
cedente constitutivo: na presença excessiva de alguma coisa 
intrínsecamente “imposivel” e que não deve estar alí, em nossa 
realidade presente:a coisa que, é claro, é numa última instan-
cia el sujeto mismo” (Slavoj Zizek: El espinoso sujeto. El cen-
tro ausente de la ontología política, Ed. Paidós, Buenos Aires, 
2001, p. 329).
29 “A broca é um objecto feito, “un artefacto”, que se bem pode 
produzir un efeicto de semelhança, ao mesmo tempo mascara 
a ausencia de modelo com o exagero da sua hiper realida-
de. [...] O triunfo moderno da broca substitui a realidade pela 
aparencia do real. Desde a perspectiva da historia dass ideas 
estéticas, a broca proclama o triunfo dos artefactos-fantasmas 
e marca a crise da concepção da obra como imitação de um 
modelo” (Victor I. Stoichita: Simulacros. El efectos Pigmalión: 
de Ovidio a Hitchcock, Ed. Siruela, Madrid, 2006, pp. 12-13). 
30 Cfr. Jacques Lacan: El sinthome. El Seminario 23, Ed. Paidós, 
Barcelona, 2006, p. 24. A libido participa do buraco,o mesmo 
que outras formas com que se representa o corpo e o real, algo 
que, segundo Lacan, tenciona alcançar a função da arte. 
31 Jacques Lacan: El sinthome. El Seminario 23, Ed. Paidós, 
2006, p. 83.
32 Georges Didi-Huberman chega a falar dum enterro da ima-
gem que, propriamente, deixa a cripta aberta,uma mescla de 
duelo e desejo que faz com que o fantasma não pare de reto-
mar: “Uma fantasmática –como se fosse uma heurística- do 
tempo: um tempo para olhar ao longe as coisas até perderlas 
de vista, até o momento de sair para a luz [...]; um tempo em 
definitivo para perderse uno mismo” (Georges Didi-Huberman: 
Lo que vemos, lo que nos mira, Ed. Manantial, Buenos Aires, 
1997, p. 175).
33 “Exigem um sentir perturbadory diferente, alienante e brilhan-
te, não reductivel na quieta harmonía da bela alma estética;mas 
tudo isto não basta, porque permanece no plano psíquico o 
fenomenológico. [...] um sentir inscrito é uma exterioridade irre-
ductivel ao espirito, inscrito nas pregas do sexo de uma mulher 
ou nas cavidades pulmonares, numa escrita impronunciavel ou 
numa prótese tecnológica, numa sustancia química ou numa 
ritualidade incompriensivel, isto é, no “cosas que sienten”” (Ma-
rio Perniola: La estética del siglo veinte, Ed. Antonio Machado, 
2001, p. 233).
34 “O problema consiste em que, ao “ás voltas ao redor de si 
mesmo” como o seu propio sol, esse sujeito autónomo encon-
tra em si algo que és “más que él mismo”, um corpo estranho 
que está no mesmo centro. A isto aponta o neologismo laca-
niano extimité, extimidade, a designação de um estranho que 
está no meio da intimidade. Precisamente por dar voltas em 
redor de si mesmo, o sujeito circula em torrno a algo que é 
“en él mismo más que él mismo”, o núcleo traumático do gozo 
que Lacan chama com as palabras alemãs Das Ding (A Coisa)” 
(Slavoj Zizek: Mirando al sesgo. Una introducción a Jacques 
Lacan a través de la cultura popular, Ed. Paidós, Buenos Aires, 
2000, p. 276).
35 Mario Perniola: El sex appeal de lo inorgánico, Ed. Trama, 
Madrid, 1998, p. 66.
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A radicalidade leva-a a conceber a ideia do corpo como traje estranho, 
algo que poderia prolongar-se até uma libido indumentária onde pode sur-
gir uma excitação tão material quanto especulativa, na qual o sujeito pode 
situar-se no anónimo36. Embora os corpos que dançam ou lutam na capo-
eira, como sucede nos fascinantes quadros que Uiso Alemany pintou em 
Olinda, possam estar nus, situados nesse campo, já referido, de violência 
do erotismo. Mas também pode suceder que jamais se produza a nudez, 
porque no fim de contas o que resta, após a revelação, são derrames de 
carne ou mesmo de pó, essa cobertura extrema que envolve todas as coi-
sas. Recordemos que os mitos costumam tratar do ineludível, da dolorosa 
descoberta de duros limites; mesmo que se dê a fuga, algo voltará37. Não 
escapamos tão facilmente da exterioridade, o tecido (pintura, derrame, re-
lato) volta, dobra-se incessantemente. Os corpos estão encriptados (mise 
em crypte) na roupa (penso no derrame branco dessa negra sentada num 
dos seus últimos quadros ou nessa outra mulher que traz uma hipnóti-
ca camisa vermelha com ponteados amarelos, uma tela que, no entanto, 
deixa um dos seus seios ao léu), a arte está sujeita inevitavelmente aos 
ornamentos (párerga), essa margem estranha contra a qual reage o dis-
curso filosófico38. Contemplando os quadros de Uiso Alemany, advertimos 
que têm algo de testemunho ou memória de uma corporalidade diferente, 
são o resultado do encontro com o outro. Aqui os corpos são parapeitos e 
locais abissais39. Ecce Homo: o corpo é repleta de cicatrizes e tatuagens, 
embora o olhar que se impõe seja a do olho sem pálpebra40.

Uiso Alemany vai para além da gozosa experiência de possuir um corpo 
íntegro41; há, em muitos momentos da sua obra, desde as suas proezas 
a pintar corpos na praia do Saler até à magistral série que pintou em Olin-
da, uma consideração sobre a corporalidade primitiva ou primordial. Uma 
arte, em termos de Severo Sarduy, hipertélica, uma inscrição na pele que 
nos faz pensar na tatuagem, algo desmesurada e barroca, uma aderência 
fantasmática entre a armadura e a ilusão42. Nessa activação da dimensão 
ritual do sujeito, produz-se necessariamente um desnudamento que leva 
à animalidade e, obviamente, à dinâmica abissal do erotismo. Campo da 
violência, o que sucede no erotismo é a dissolução, a destruição do ser 
fechado, que é um estado normal nos participantes no jogo. Uma das 
formas de violência extrema é a nudez, que é um estado paradoxal de 
comunicação, ou melhor, uma rotura do ser, uma cerimónia patética na 
qual ocorre a passagem da humanidade à animalidade: “a acção decisiva 
é desnudar-se. A nudez opõe-se ao estado fechado, ou seja, ao estado de 
existência descontínua. É um estado de comunicação que revela a busca 
de uma continuidade possível do ser mais além de um redobramento so-
bre si próprio. Os corpos abrem-se à continuidade por essas condutas se-
cretas que nos dá o sentimento da obscenidade. A obscenidade significa 
o transtorno que afecta um estado dos corpos conforme à posse, à posse 
da individualidade duradoura e afirmada”43. Uiso Alemany atende constan-
temente à dinâmica de desejo do corpo, desde as situações primitivas até 
aquelas em que somos incapazes de nos despojarmos do lastro de uma 
contemporaneidade decorativa. Numas fotografias, pode ver-se este artis-
ta junto ao pintor cubano Mederos, chegando à nudez total para se barrar 
de cores, numa dinâmica que é tanto a do jogo como a da fusão xamânica 
com a “terra”. A arte conhece o turbilhão da abjecção, onde a sujidade se 
refere a uma exterioridade irredutível na qual é preciso ser capaz de cair 
para conseguir uma superação do (maldito) eu44.

Georges Bataille dedicou um ensaio ao dedo grande do pé, ilustrado por 
poderosas fotografias de Boiffard, no qual indica que o que consideramos 
aberrante del nesta parte do corpo é o seu contacto com o barro, uma 
espécie de vínculo com o animal que teria de segregar-se. As palpitações 
sangrentas do corpo devem permanecer ocultas, no pé ficam restos de 
uma existência caída, ali se misturam o sexo e a morte, o barro colado à 
nossa urgência de fugir: “o aspecto desagradavelmente cadavérico e ao 
mesmo tempo espalhafatoso e orgulhoso do dedo grande corresponde a 
esta derrisão e confere uma expressão superaguda à desordem do corpo 
humano, obra de uma discórdia violenta dos órgãos”45. Na obra de Uiso 
Alemany, há muitos pés descalços e quase nunca sapatos. Sempre o pé46  
como marca de um estar, de forma primitiva, no mundo. É preciso tirar os 
sapatos para entrar em certos locais sagrados ou em casa de um anfitrião, 
que, como lemos no evangelho de São Lucas, se oferece para nos lavar os 
pés. No sentido inverso, a nudez do pé torna-se uma marca da indignidade 
(o cativeiro) ou signo de luto”47. Mas mais aquém desta dimensão religiosa 
do pé nu, desse gesto que se rebaixa para sentir a terrealidade, isto é, 
a urgência da morte, encontra-se a consciência, própria do pensamen-
to ocidental, do bodenlosigkeit (a ausência de chão); na verdade, do que 
precisamos é, mais do que de um pensamento que sirva de cimento, dum 
confronto com um fundo terrível ou, melhor, com uma descida ao abismo, 
sem com isso perder de vista que mais do que uma substância fundante 
precisamos de uma alteridade na qual possa articular-se o desejo. Sem 
dúvida, o sapato abandonado impele a imaginação para esse território em 
que tudo se converte em fetiche, símbolo de algo e, simultaneamente, da 
sua negação, resto de laceração essencial, isto é, de uma fractura do Eu. 
Enquanto presença, o objecto-fetiche é, com efeito, algo concreto e até 
tangível, mas enquanto presença de uma ausência é, ao mesmo tempo, 
imaterial e intangível, porque remete continuamente mais além de si pró-
prio para algo que não pode nunca possuir-se realmente. A repetição infi-
nita remete para esse fetiche que não é nunca único, mas algo substituível, 
sem que nenhuma das suas encarnações possa esgotar o nada da que 
é cifra48. O que temos não é o sentido pleno, nem pouco mais ou menos, 
mas o resto: esses sapatos nus, essas coisas de uso incerto, reviradas no 
seu abandono de coisa que não tem nada que fazer”49.

É preciso estar preparado para escutar o inaudito. Mas como tocar o corpo 
com a incorporalidade do sentido? Porventura teríamos de fazer do senti-
do um toque, um tacto, um porte. Esse toque é o limite, o espaçamento da 
existência. Julgo, após estas divagações em que pretendia comunicar-vos 
um acontecimento extraordinário, que o decisivo é tocar as coisas com a 
língua. “Tocar a interrupção do sentido – diz Jean-Luc Nancy –, eis o que, 
pela minha parte, me interessa no assunto do corpo”50. Tocamos fundo ou, 
melhor, tomamos consciência do chão. Pelo meu pé eu toco-me; trata-se 
de tocar o fora. O eu é um toque dessa exterioridade51, mas sobretudo o 
corpo é um tom, uma tensão (derivando para a rigidez cadavérica ou para 
a inconsistência da podridão). “Um corpo é o que empurra os limites para 
o extremo, às cegas, tentando, tocando portanto. Experiência de quê? 
Experiência de “sentir-se”, de tocar-se a si próprio. [...] O corpo é a ex-
periência de tocar indefinidamente o intocável, mas no sentido de que o 
intocável não é nada que esteja atrás, nem um interior ou um adentro, nem 
uma massa, nem um Deus. O intocável é que isso toca. Também se pode 
empregar outra palavra para dizer isto: o que toca, isso pelo qual é tocado, 
é da ordem da emoção”52. O que toca a pintura, ou melhor, aquilo a que se 
aproxima é à figuração da ausência53. 

36 “Paradoxalmente, aproximamo-nos mais a uma sexualida-
de neutra mediante a abstinencia que através de experiencias 
vitalistas e espiritualistas que oferecem como sexualidade a 
exuberancia animal ou a exaltação da alma: a libertinagem da 
primeira e a exaltação da segunda levan a situações ja ridícu-
las, já trágicas, mas em todo o caso remotas da impressão da 
experiencia límite que acompanha o oferecer o propio corpo 
como uma vestimenta estranha, nãoao prazer ou desejo de 
outro, senão uma impersonalidade e insaciavél excitação es-
peculativa que não se cansa de atravesar, penetrar, de calçar, 
que entra, se insinua, se encrava em nósruma a uma completa 
exterioridade em tudo o que é superficie, tela, pele” (Mario Per-
niola: El sex appeal de lo inorgánico, Ed. Trama, Madrid, 1998, 
pp. 21-22). 
37 Cfr. Adam Phillips: La caja de Houdini. Sobre el arte de la 
fuga, Ed. Anagrama, Barcelona, 2003, p. 44.
38 “Esta delimitação [realizada por Kant em La crítica del Juicio] 
do centro e da integridade da representação, por si adentro e de 
si para fora, pode parecer insólita. Um se pregunta onde consi-
derar que começa o vestido. Onde começa e onde terminau m 
párergon. Todo vestido sería un párergon” (Jacques Derrida: La 
verdad en pintura, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 68).
39 “Nada surpreende que nossos pensamentos, ideias e ima-
gens, em vez de perder o tempo na extensão dos bosques, 
se precipitam nos buracos: cavernas, bocas vociferantes, co-
rações trespassados, inter feces et urinam, cráneos com as 
órbitas ocas, vaginas que castram, sem aberturas, senão esva-
ziamentos, extripações, engulimentos e o corpo inteiro comoa 
sua propria precipitaçãono lugar” (Jean Luc Nancy: Corpus, 
Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 59).
40 ““Olho exausto de ver e ser visto”: é o que diz Marcel Hénaff 
do nosso corpo occidental chegando ao término de um pro-
grama primeiramente traçado por Sade. Porno-grafía: o desnu-
dogravado de estigmas dechagas, feridas, fissuras, cancros do 
trabalho, do oficio, da tontaría, das humilhações, de alimentos 
sujos, de golpes, de temores, sem curativos, sem cicatrizes, 
chaga que não se fecha” (Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, 
Madrid, 2003, p. 63).
41 “O sentimento de possuir um corpo íntegro não vem deter-
minado. É o efeito do amor por si mesmo. O corpo expande-se 
no mundo baixo de afluencia de tendencias destructivas.A uni-
dade do corpo gana-se por amor. A tarefa do pintor, enquanto 
manifestação desse amor é recompor incesantemente o corpo 
que se divide e se perde: o quadro recolhe por completo a 
sua substancia e apresenta de uma só vez todos os seus as-
pectos recompostos” (Jean Clair: Lección de abismo. Nueve 
aproximaciones a Picasso, Ed. La Balsa de la Medusa, Madrid, 
2008, p. 229).
42 “Hipertélicos: ter ido além do seu fim como se um impulso le-
tal de suplemento, de simulacro e de pompa –já que a mesma 
implantação inútil manifiesta-se na produção de ornamentos 
miméticos em varias especies de mariposas- era, desde a ori-
gem e marcada já pelaa desmessura, cifrada na sua natureza” 
(Severo Sarduy: Ensayos generales sobre el Barroco, Ed. Fon-
do de Cultura Económica, Buenos Aires, 1987, p. 85).
43 Georges Bataille: El erotismo, Ed. Tusquets, Barcelona, 
1985, p. 31.
44 “O excremento e seus equivalentes (putrefação, infecção, 
enfermidade, cadáver, etc.) representam o perigo proveniente 
do exterior da identidade; o Eu (moi) ameaçado pelo não-Eu 
(moi), a sociedade ameaçada por si fora, a vida pela morte” 
(Julia Kristeva: Poderes de la perversión, Ed. Siglo XXI, México, 
1988, p. 96).

45 Georges Bataille: “El dedo gordo del pie” en Documentos, 
Ed. Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 70.
46 “y pie/ pie de andar/ pie de parar/ pie, pie/ pie sin/ pie, pie/ 
sin/ pie, pero/ con cabeza/ que/ piensa/ que/ siempre/ piensa” 
(Antonio Helio Cabral: “Uiso Alemany” en Uiso Alemany. Mali, 
Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 300).
47 Jacques Derrida: “Restituciones de la verdad en puntura” en 
La verdad en pintura, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 365.
48 Cfr. Giorgio Agamben: “Freud o el objeto ausente” en Es-
tancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, Ed. 
Pre-textos, Valencia, 1995, pp. 69-76.
49 Jacques Derrida: “Restituciones de la verdad en puntura” en 
La verdad en pintura, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 314.
50 Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 97.
51 “Então já não há que dizer, ou haveria entretanto decidir jáa, 
que o ser do corpo, em seu mesmo corpo, o ser consigo dum 
corpo, a relação consigo tanto que sentía fora, tanto que um 
dentro se sente fora, não há por tanto que dizer que isso é a 
prosperidade de um sujeito ou de um ego, senão que isso éol 
“Sujeito”. E mesmo “sujeito” é extremamente frágil, não há que 
dizer que “eu” –corpo- sou tocado e que na mina vez toco –que 
eu sou sentido-, há sim que dizer (e aí está toda a dificultade) 
que “eu” é um toque” (Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, 
Madrid, 2003, p. 105).
52 Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 110.
53 “O que toca toda a pintura verdadeira é uma ausencia, uma 
ausencia de que, se não fosse a pintura, não seríamos cons-
cientes. Eisso sería o que perderíamos. O que o pintor busca 
sem parar é um lugar para receber a ausencia. Se o encon-
tra, dispoem-no, ordena-o,e reza para que apareçala cara da 
ausencia” (John Berger: El tamaño de una bolsa, Ed. Taurus, 
Madrid, 2004, p. 38).
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“A pintura – aponta Deleuze no seu estudo crucial sobre Bacon – não tem 
nem modelo para representar nem história para contar. A partir daí ela tem 
duas vias possíveis para escapar do figurativo: para a forma pura, por abs-
tracção; ou então para o puramente figural, por extracção ou isolamento. Se 
o pintor tende para a Figura, envereda-se pela segunda via, será, pois, para 
opor o “figural” ao figurativo”54. Uiso Alemany prossegue, à sua maneira, no 
caminho da sensação55 e obviamente esforça-se uma e outra vez para re-
gistar o feito. É certo que a pintura não é só uma sobreposição que oculta o 
seu fundamento, também pode compreender-se o seu obstinado processo 
como uma arte de evacuar as presenças que há sob ou para além da repre-
sentação. Algo concreto e, ao mesmo tempo, abstracto: estar dentro da tela 
e marcar esse território56. A pintura responde a uma necessidade interior e 
ao afã de legitimar o heterogéneo. Dispersão e improvisação não excluem, 
em nenhum momento, uma vontade tenaz de “ordenar”, mas em vez de 
cair na geometrização, o que domina na pintura de Uiso é a pulsionalidade. 
Poderia mesmo referir-se como um gatafunho que, sedimentado na pintura, 
da dimensão pública a uma forma que é essencialmente privada, é uma 
expressão de solidão que se encontra no centro de toda a criação57. Seria 
necessário recordar que perante a opinião freudiana de que o inconscien-
te, como demonstravam os sonhos, era uma reserva de imagens, obtidas 
de recordações reprimidas, Clement Greenberg sustinha que, nos pintores, 
os gatafunhos inconscientes produziam, quanto muito, formas e cores com 
uma parecença “esquemática”, ou seja, plana e abstracta, em vez de uma 
parecença “realista” vinculada a fenómenos reais. No limite, os referidos ga-
tafunhos podiam ser completamente abstractos. 

Bataille assinalou, no seu ensaio sobre L´Art primitif de Luquet, que tanto 
a criança como o adulto precisam de se impor às coisas alterando-as, e 
o processo de alteração é inicialmente uma actividade destrutiva: só de-
pois do vandalismo das marcas destrutivas é que existia o reconhecimento 
pela semelhança e a criação de signos58. No momento da origem, Bataille 
encontrou não só a franqueza do acaso, ao mesmo tempo que invocava 
a imagem da criança, ou melhor, das crianças desleixadas que mantêm a 
sua energia desenfreada nalguns artistas que unem a paixão pela matéria 
à urgência de impor a urgência dos seus gestos. Há uma dimensão antro-
pológica ancestral no criador que entra num espaço expositivo e a primeira 
coisa em que pensa é destruir a pureza higienizante, um comportamento 
que recorda aquela instituição, analisada na cultura de Fiji, do vasu, graças 
à qual o sobrinho tem direito em casa do seu nobre tio a tomar, consumir e 
destruir tudo o que pertence a este e ao seu clã59. A criança desordenada 
confia no tempo instantâneo, é como um caçador que fareja nas coisas. 
“Acontece-lhe –escreve Benjamin – como em sonhos: não conhece nada 
duradouro, tudo lhe sucede, segundo ele, lhe sobrevém, o surpreende. Os 
seus anos de nomadismo são horas na selva do sonho. Dali arrasta a presa 
até casa para a limpar, conservar e desencantar. As suas gavetas deve-
rão ser arsenal e jardim zoológico, museu do crime e cripta. “Pôr ordem” 
significaria destruir um edifício cheio de espinhosas castanhas que são 
manguais, de papéis de estanho que são tesouros de prata, de cubos de 
madeira que são caixões, de cactáceas que são árvores totémicas e cênti-
mos de cobre que são escudos. Já faz algum tempo que a criança ajuda a 
arrumar o roupeiro da mãe e a biblioteca do pai, mas no seu próprio couto 
de caça continua a ser ainda o hóspede instável e belicoso”60. Basta, na 
verdade, abrir a gaveta de uma criança para compreender que essa ordem 
externa era uma forma de se camuflar na família. Os cromos, os papéis ras-
gados, restos de guloseimas ou as medalhas das competições da escola 
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54 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 14.
55 “A sensação é mo contrário do fácil eo acabado, do cliché, 
mas também do “sensacional”, do espontáneo… etc. “A sen-
sação tem uma caravoltada para o sujeito (o sistema nervoso, 
o movimiento vital, o “instinto”, o “temperamento”, todo um 
vocabulario comum aol naturalismo e a Cézanne) e uma cara 
voltada para o objecto (“o feito”, o lugar, o acontecimento)” (Gi-
lles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. Arena, 
2002, p. 41).
56 “Não se escuta bastantelo que dizem os pintores. Dizen 
que o pintor estájá dentro da tela. […] ¿Em que consiste esse 
acto de pintar? Bacon define-o assim: fazer marcas ao aca-
so (traços-línhas); limpar, varrer ou esfregar pontos ou zonas 
(manchas-cor); tirar a pintura, baixo ángulos e velocidades di-
versas” (Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, 
Ed. Arena, Madrid, 2002, p. 101).
57 David Maclagan: “Solitude and Communication. Beyond the 
Doodle” en Raw Visión, n° 3, Verano de 1990.
58 Georges Bataille: “El arte primitivo” en Documentos, Ed. 
Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 110.
59 Cfr. Marcel Mauss: “La extensión del “potlach” en Melanesia” 
en Sociedad y ciencias sociales. Obras III, Ed. Barral, Barcelo-
na, 1972, p. 28.
60 Walter Benjamin: Dirección única, Ed. Alfaguara, Madrid, 
1987, p. 55.



50 51

Mista sobre papel. 21 x 30 cm (cada obra) Mista sobre papel. 21 x 30 cm (cada obra)



52 53

estão desarrumados de tal forma que aparentemente é impossível recupe-
rar ali, nessa gaveta-tesouro, a “harmonia”, a não ser que se despeje tudo 
para o chão, ou seja, que se produza uma catástrofe deliberada. Não é 
“lógico” pensar que as obras de arte, embora analisadas, como o fez Rene 
Thom, a partir dos seus contornos, tendam à estabilidade, depois de terem 
passado por fases de instabilidade ou “saltos”61, sobretudo quando temos 
por perto a visão das proezas das crianças desleixadas e conhecemos de 
sobra o seu quarto normalizado e radicalmente caótico. O impulso (infantil) 
sádico (primordial) pode surgir do desejo de encher um vazio ou de superar 
a angústia, manifestar-se como expressão de tendências reactivas62. Uiso 
tem muito de “criança desleixada”, disposta sempre a atacar os suportes, 
a cortar superfícies metálicas ou dar machadadas a uma caixa de madeira, 
derramando tinta, impondo os seus gestos enérgicos. 

Quando observamos um quadro, vemos um cúmulo de gestos, a sobre-
posição e organização dos materiais, o anseio do inanimado por ganhar 
vida, mas não vemos a própria mão. A imagem é um imenso poema sem 
palavras, nessa superfície estão os acontecimentos à mercê da gravidade: 
“de certa forma, cada pintura nasce de um conflito entre forças opostas”63. 
Não há outro ponto, neste mundo de sombras e solidão, além do próprio 
quadro; o espectador tem de penetrar no seu interior, ver-se à mercê dos 
movimentos, sentir a atracção e a dissonância64. O que está em questão na 
modernidade não são, como muitas vezes foi referido, as imagens, mas os 
gestos: muitos se perderam, outros se tornaram definitivamente patéticos. 
“O ser da linguagem – escreve Giorgio Agamben – é como um enorme 
lapso de memória, como uma falta incurável de palavras”65. O gesto é um 
meio puro, algo que pode compreender-se como poder de exibição. Em 
concreto, o gesto de pintar é um movimento carregado de significação, 
movimento livre que tem algo de enigma, flecha, caminho, indicação, tra-
jecto que coincide com o destino do olhar. Flusser refere que o gesto de 
pintar é um momento de auto-análise, ou seja, de consciência de si pró-
prio, no qual se entrelaçam o ter significado com o dar significado, a possi-
bilidade de mudar o mundo e o estar aí para o outro: “o quadro que se vai 
pintar antecipa-se no gesto, e o quadro pintado vem a ser o gesto fixado e 
solidificado”66. Em Uiso Alemany encontramos uma dimensão pessoal do 
gesto, uma dinâmica em que se produz o transbordamento do geométrico. 
Tenhamos presente que o gesto é o significante imaginário da arte moder-
na: “A pintura moderna, em particular o expressionismo abstracto, sublinha 
precisamente esta produção do significante, mas seria ilegítimo, em con-
sequência, supor que esta prática implica uma desconstrução, uma viola-
ção ou transgressão do espaço pictórico”67. Os gestos pictóricos de Uiso 
Alemany são uma espécie de sedimentação pulsional da mente, na qual 
os acontecimentos do quadro são literalmente germinais. “O próprio traço 
– escreve Derrida – atrai-se e retira-se dali, atrai-se e passa por ali, por si 
próprio. Situa-se. Situa-se entre a orla visível e o fantasma central a partir 
do qual nós fascinamos”68. Um dos rasgos surpreendentes desta obra é 
o da melodia e a diferenciação (o ritmo que organiza o magma pictórico), 
uma iteração originária como saída do gesto e da vida fora de si própria, 
para o sonho. A mão é guiada por uma visão devorante, mas também por 
uma pulsionalidade que confia no acaso imediato. 

Nos grandes formatos de Uiso Alemany, dotados de uma poderosa corpo-
ralidade, assistimos a uma espécie de “ressonâncias dissonantes”. “Em arte, 
tanto em pintura como em música, não se trata de reproduzir ou de inventar 
formas mas de captar forças. É por isso que nenhuma arte é figurativa. 
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61 Tal como foi analizado por Rene Thom em Les contours dans 
la pinture (1982). 
62 “Nas analises dos meninos, quando a representação de des-
ejos destructivos é seguida da expresão de tendencias reacti-
vas, encontramos constantemente que o desenho e a pintura 
são utilizados como meios de reparar na gente” (Melanie Klein: 
“Situações infanties de angustia refletidas numa obra de arte e 
no impulso criador” en Obras Completas. Amor, Culpa y Repa-
ración, vol. 1, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1990, p. 223).
63 Paul Auster: “Negro sobre blanco” en El arte del hambre, Ed. 
Edhasa, Barcelona, 1992, p. 52.
64 Yve-Alain Bois considerou decisiva, para a arte contemporá-
nea, a experiencia da gravedad (rolagem na horizontal) que se 
produzio desde Cézanne até Serra o Morris, cfr. “The Pandora´s 
Box of Gravity” en Gravity. Axis of Contemporary Art, The Natio-
nal Museum of Art, Osaka, 1997, pp. 194-199. 
65 Giorgio Agamben: “Teoría del gesto” en La modernidad como 
estética, Ed. Instituto de Estética y Teoría de las Artes, Madrid, 
1993, p. 106. 
66 Vilém Flusser: Los gestos. Fenomenología y comunicación, 
Ed. Herder, Barcelona, 1994, p. 96.
67 Mary Kelly: “Contribuciones a una re-visión de la crítica moder-
na” en Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos 
en torno a la representación, Ed. Akal, Madrid, 2001, p. 90.
68 Jacques Derrida: “Passe-partout” en La verdad en pintura, 
Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 25.
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A célebre fórmula de Klee “não fazer o visível, mas tornar visível” não 
significa outra coisa. A tarefa da pintura define-se como a tentativa de 
tornar visíveis forças que não o são”69. A pintura de Uiso caracteriza-se 
por uma grande espontaneidade que fragmenta o real70: oferece-nos um 
acontecimento de máxima intensidade, executado com uma determina-
ção brutal. As obras de Uiso Alemany encarnam do descomunal, esse 
raro lugar intermédio em que pode manifestar-se o sublime71, esse senti-
mento de terror que permite que a razão se perfile para evitar o naufrágio 
do conceito, é finalidade sem fim, umbral do que é incerto. A pintura de 
Uiso Alemany, como a de Barnett Newman, impõe ao espectador uma 
impressão de lugar, como se, graças aos seus quadros, soubéssemos 
que está ali. Esse mistério metafísico, mistura de assombro e fervor jun-
tamente com o desejo de produzir ali algum tipo de “sentido”, faz com 
que a obra se mantenha aberta, como um território que temos de habitar 
a partir da mais extrema subtileza. Certo dia perguntaram ao escritor 
Vladimir Nabokov se na vida havia algo que o surpreendesse, ao que 
respondeu que se tratava da maravilha da consciência, “essa janela que 
repentinamente se abre para uma paisagem soalheira em plena noite do 
não ser”. Uiso Alemany abre, por meio das suas pinturas, essa janela do 
maravilhoso; perante o deleite no repugnante72, impõe composições de 
gestos decididos, giza espaços onde o encontro nos encontra, marca 
alegoricamente caminhos que nos permitem penetrar num território de 
prazer, onde os desejos estão descaradamente materializados.

O nosso representar busca em todo o lado um fundamento, mas as ima-
gens foram quase sempre promessas do outro: salto no insondável, nesse 
lugar que não tem chão. Heidegger propôs uma alteração de tonalidade 
na proposição do fundamento a partir da seguinte pergunta: deixa-se de-
terminar em medida adequada à coisa a essência do jogo a partir do ser 
como fundamento, ou teremos de pensar ser e fundamento, ser como 
fundo-e-abismo, a partir da essência do jogo e, além disso, do jogo a 
que nós, os mortais, somos levados, nós, que só somos e existimos na 
medida em que habitamos nas cercanias da morte? O jogo pertence es-
sencialmente ao fundamento73. Essa precariedade da vida, o sentimento 
ou convicção de que as coisas podem desaparecer a qualquer momento, 
está presente de forma velada na obra de Uiso Alemany. A profundidade 
vai para além do ilusionismo característico da psicologia do artista. No 
imaginário de Uiso Alemany é sumamente importante o subconsciente mi-
topoético, isto é, a psicologia dos arquétipos de Jung. Desde o tempo 
eónico à sucção da sombra, da alma às simultaneidades, vai-se abrindo 
uma brecha da qual surgem processos simbólicos de enorme fertilidade. 
Embora essas condensações psíquicas também sejam literalmente pre-
cipícios. “De entre todas as artes –aponta Deleuze –, a pintura é a única 
que integra necessariamente, “histericamente”, a sua própria catástrofe e 
constitui-se desde então como fuga para a frente”74. Não se trata, porém, 
de um mero avançar, mas de procurar o chão, aprofundar ou agachar-se, 
como faz Uiso Alemany, para deixar à superfície as pegadas mais inten-
sas75. A sua obra, de grande vitalismo76, dota o jogo de uma dimensão 
sumamente séria.

Delacroix falava, no seu Diário, em meados de 1824, do “silencioso poder 
da pintura”, da necessidade da “alegre sujidade” que anima o desejo de 
pintar e da vontade de estender “sobre uma tela parda ou vermelha uma 
boa cor, gorda e espessa”. Uma arte que poderia entender-se, à maneira 
de Gilpin, como o “descanso do intelecto”, isto é, assumindo a emoção 

sublime e, a partir desse deleite extático, compreender que aí sucede algo 
que impossibilita qualquer discurso ou, pelo menos, leva ao esquecimento 
deliberado de todo o afã de inteligibilidade. A misteriosa presença do qua-
dro é a de algo que, como estabelece o dictum horaciano, é semelhante à 
pintura; no entanto, não só guarda silêncio, como parece impedir a conse-
cução de um “sentido” verbal último. A obra de arte arrebata-nos tanto na 
sua impressão total como pelos detalhes que, no quadro, são o emblema 
do processo “através do qual a pintura alcança o seu cume a ponto de 
deixar ouvir o seu silêncio criador original”77. O detalhe apanha o quadro 
de surpresa e toca o espectador, desloca-os e põe-nos num estado de 
síncope significante. A pintura de Uiso Alemany brinda-nos com algo tão 
ancestral como o potlatch. Uma situação esgotante, onde o excedente 
se consome e até se destrói. Os gestos esmiúçam algo que, apesar da 
aparência, é tremendamente subtil: não existimos sem a combinação de 
acidentalidade e afã de ordenar aquilo que sabemos está destinado ao 
dilaceramento. Podemos, como por acaso alegorizam certas pinturas de 
Uiso Alemany, perder a cabeça, mas também existe a possibilidade de 
aceitar o acaso, de compreender que na queda e no clinamen pode dar-se 
a máxima intensidade.

Sabemos que o desejo pode abrir-se a partir da indeterminação, da indi-
zibilidade ou mesmo da destinerrancia. “Por conseguinte – escreve Derri-
da–, creio que, tal como a morte, a indizibilidade, a que também chamo 
“destinerrancia”, a possibilidade que tem um gesto de não chegar nunca 
ao seu destino, é a condição do movimento do desejo que, de outro modo, 
morreria de antemão”78. Derrida sustém que, só porque não há presença 
plena, é possível a experiência, entre outras coisas, da obra de arte79. Sem 
a possibilidade da diferença, o desejo da presença como tal não encontra-
ria, de nenhum modo, o seu espaço para respirar, o que implica que aque-
le arrasta a insatisfação como destino: a diferença, em última instancia, 
proporciona o que proíbe, tornando possível, passe o paradoxo, a mesma 
coisa que torna impossível. Román da Calle sublinhou que a criatividade 
de Uiso Alemany é desconstrutiva e fragmentadora, “abertamente arbores-
cente nos seus processos de investigação formal, que devora e centrifuga 
tudo o que capta, que se prende com obsessão às simples sugestões, que 
justapõe, analisa e multiplica referências, em vez de as sintetizar unitaria-
mente. Tal é, no meu modo de ver, o rasto vitalista de imagens fragmen-
tadas que Uiso Alemany foi deixando no seu caminho, deslocadamente, 
talvez para melhor favorecer o nosso pausado seguimento do seu inquieto, 
visceral e exótico deambular pela existência estética dos quatro cantos do 
mundo, como querendo fugir da história da arte, para melhor se refugiar 
nas margens do rio Níger e misturar-se plenamente com os seus habitan-
tes ou passear sem pressas por Baracoa, recordando que a África habita 
também em Cuba”80. 

A pintura mascara o espaço. “E que é – pergunta Slavoj Zizek – a arte (o 
acto de pintar) senão uma tentativa de déposer, “estabelecer” na pintura 
esta dimensão traumática, de exorcizá-la ao exteriorizá-la na obra de arte”81. 
Essa sedimentação é o resultado tanto da batalha que se desencadeia no 
estudo do artista como dos dados experimentais que traz da sua paixão 
de viajante. O destino dos seus trajectos é, passe a redundância, escatoló-
gico: finalidade sem fim na qual não é tão necessário o juízo reflexivo. “Para 
compreender ou chegar a compreender nem que fosse apenas uma miga-
lha da obra pictórica de Uiso, teríamos de assomar sem nenhum temor e 
sem demora ao aterro onde o mundo deposita a sua escória orgânica”82. 
O potlatch que encontro na obra de Uiso Alemany é uma forma significativa 

69 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 63.
70 “A sua surpreendente capacidade de fragmentar a realida-
devisual e de compor também precisamente a base da justa-
posição de puros fragmentos; e em segundo lugar, a intensa 
dinamicidade que, em toda a parte , resumen e comunicam 
contagiosamente as suas obras” (Román de la Calle: “Uiso 
Alemany: bocetos, retratos, escenas y secuencias. La pintura 
como autobiografía” en Uiso Alemany. Mali, Galería Art Lounge, 
Lisboa, 2007, p. 301).
71 “O lugar, o topos ideal para a experiencia do sublime, para 
a inadequação entre a apresentação e o inapresentável, será 
um lugar intermedio, um lugar medio do corpo que propor-
ciona um máximo estético sem se perder num infinito mate-
mático. Deve haver alí um corpo a corpo: o corpo “sublime” 
(o que provoca o sentimento do sublime) deve estar bastante 
longe para que o tamanho máximo apareça e permaneça 
sensivel, o bastante para ser visto e “compreendido”, para 
não se perder no indefinido matemático. Afastamento regu-
lado, medido, entre um demasiado perto e um demasiado 
longe” (Jacques Derrida: La verdad en pintura, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 2001, p. 149).
72 “Um mundo absolutamente repugnante não sería um mun-
do em que quisessemos estar conscientes muito tempo, nem 
desde logo viver uma vida que perdera o seu sentido sen a 
luz do sol. Se eu vejo um quadro e o declaro sublime, alguem 
podería corrigir-me e dizer-me que estou confundindo o belo e 
o sublime. Eu citaria entãoNabokov: contestaría que o belo é 
sublime “em plena noite de não ser”. Kant põe em jogo estas 
considerações na formula antes assinalada: “O sublime é o que 
não pode ser concebido sem revelar uma faculdade do espírito 
que excede toda medida dos sentidos”. Pela mina parte, e não 
sem malicia, eu poderia acrescentar: é sublime porque está na 
mente do espectador.Aa beleza é, para a arte, um opção e não 
uma condição necesaria. Mas não é uma opção para a vida. 
É uma condição necesaria para a vida que nós gostariamos 
de viver. E por isso a beleza, a diferença de outras qualidades 
estéticas, o sublime incluido, é um valor” (Arthur C. Danto: El 
abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte, Ed. Pai-
dós, Barcelona, 2005, p. 223).
73 “Nada é sem fundamento. Ser e fundamento: o mesmo. Ser 
enquanto fundamento não tem fundamento algum, jogo como 
o fundo-e-abismo daquele jogo que como se nos passa, nojo-
go, ser e fundamento. A pergunta é: se nós, ao ouvir as propo-
sições deste jogo, entramos no jogo e nos ajustamos a ele. E a 
pregunta é: ¿Cómo faze-lo?” (Martin Heidegger: La proposición 
del fundamento, Ed. Serbal, Barcelona, 1991, p. 179).
74 Gilles Deleuze: Francis Bacon Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 104.
75 “Uiso pinta contra o solo, a favor da gravidade, como se se 
tratasse de uma consequencia artística newtoniana que abar-
casse num bodegón metafísico a providencial maçã da casa 
de Lincolnshire e a experiencia da descomposição d luz branca 
nas cores do arco iris pelo meio de um prisma psicológico. 
Essa coreografía tão abdominal, com o espaço dobrado, pos-
sui a irreprimivel tendencia gravitatoria das raízes. Seu pincel 
nunca se despega do soloo, tratando de perforar rumo a baixo 
para encontrar os motivos do que acima da superficie sem 
consequencias. O mesmo e seu trajecto artístico são uma via-
jem rumo á profundidade do ser humano, rumo ao subsoló da 
humanidade onde se encontram as causas que nos escapam 
e sem embargo despoletam o seu talento” (Miquel Alberola: 
“Uiso, abierto en canal” en Uiso Alemany. Mali, Galería Art Lo-
unge, Lisboa, 2007, p. 299).
76 “Tais recursos plásticos hilvanan y apontam historias vita-
listas, carregadas de expressivas sugestões, onde o gesto, o 
traço e a cor parece que se regulan mutuamente, mantendo as 
suas proprias autonomías, como suspeitando uns dos outros, 
para conceber cenográficamente estranha formas antropo-
mórficas, como eficaz resultado” (Román de la Calle: “Uiso 
Alemany: bocetos, retratos, escenas y secuencias. La pintura 
como autobiografía” en Uiso Alemany. Mali, Galería Art Lounge, 
Lisboa, 2007, p. 301).

77 Daniel Arasse: El detalle. Para una historia cercana de la pin-
tura, Ed. Abada, Madrid, 2008, p. 382.
78 Jacques Derrida: ¡Palabra! Instantáneas filosóficas, Ed. 
Trotta, Madrid, 2001, p. 42.
79 “A presença significaría morte. Sem a presença foi posivel, 
no sentido pleno de um ser que é aí onde está, que se aparece 
pleno aí onde está, se isto fosse possivel no existiría nem Van 
Gogh nem a obra de Van Gogh, nem a experiencia que nós te-
mos dessa obra” (Jacques Derrida entrevistado por Peter Bru-
nette y David Wallis: “Las artes espaciales” en Acción Paralela, 
n° 1, Madrid, Mayo, 1995, p. 19).
80 Román de la Calle: “Uiso Alemany: bocetos, retratos, esce-
nas y secuencias. La pintura como autobiografía” en Uiso Ale-
many. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 301.
81 Slavoj Zizek: El acoso de las fantasias, Ed. Siglo XXI, México, 
1999, p. 33.
82 José Mederos Sigler: “Malí Cuba-Cuba Malí” en Uiso Ale-
many. Malí, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 299.
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do luxo, os processos com que dinamiza as superfícies83 supõem “o retor-
no da imensidade vivente à verdade da exuberância”84. O artista compõe 
uma figura tensa ou ambivalente da subjectividade entre o nomadismo e 
em enraizamento: um aborígene entregue ao prazer da viagem. “Gostaria 
– declara Uiso Alemany – de desentranhar o ancestral, obscuro, primitivo 
e poético que é o ser humano”85. Este mestre da infidelidade artística86 
conseguiu ressuscitar o macaco ou, por outras palavras, esse homem que 
tinha sido isolado de si próprio, “das suas contradições e da sua sofistica-
da estrutura de relações e servidões, que desenvolveu até se tornar na sua 
própria jaula”87. Se a relação com o mundo é escatológica e descomunal, 
evidentemente a relação com a verdade terá de ser indirecta, para além 
dos mimetismos e, insisto, da comodidade que leva a fazer exclusivamente 
o “correcto”, isto é, o medíocre: “Ser artista hoje em dia é uma situação 
que já não se sustém na bela consciência de uma grande função sagrada 
ou social; já não é ocupar serenamente um lugar no panteão burguês dos 
Faróis da Humanidade: é, no momento de cada obra, ver-se obrigado – a 
partir do momento em que já não se é sacerdote – a confrontar em si pró-
prio esses aspectos da subjectividade moderna que são o cansaço ideo-
lógico, a má consciência social, o atractivo e a repugnância da arte fácil, o 
temor da responsabilidade ou o incessante escrúpulo que divide o artista 
entre a solidão e o gregarismo”88. Até os macacos suportam um espaço 
desertificado – como os artistas, acrescente-se. O animal sagrado da Índia 
que não se apropria de tudo e não toma nada como “sagrado” acaba por 
ser imagem da metamorfose89. “Não há principio, não há palavra original, 
cada uma é uma metáfora de outra palavra que é uma metáfora de outra 
e assim sucessivamente. Todas são traduções de traduções. Transparên-
cia na qual o verso é o reverso: a fixidez é sempre momentânea”90. Isso 
também é descomunal: uma realidade em permanente mutação, onde a 
identidade está entre o simiesco e o reflexo deslocado, onde a insurreição 
da matéria nos obriga a rumar para outro início. Aborígene, isto é, inscrito 
no solo, aferrado às obsessões, com gestos lúdicos, raivosos, emocionan-
tes. O impulso de viajante não é reminiscente, mas sabe que o importante 
é deslocar-se para a alteridade91.

A obra excessiva e transgressora de Uiso Alemany baseia-se, em certa 
medida, na ausência de proibição simbólica, numa espécie de “supere-
goização” directa do Ideal imaginário que leva a desfrutar do sintoma. Te-
nhamos presente que, para Freud, a perversão não é subversiva, e mais, 
o inconsciente não é acessível através dela. A exteriorização, quase obs-
cena, do perverso faz simultaneamente como que as fantasias se ampliem 
e o inconsciente se perca. Porventura há nestas ideias uma mitologia, im-
plícita, do inconsciente como véu. “O perverso, com a sua certeza acerca 
do que procura gozo, esconda a brecha, a “questão queimante”, a pedra 
no caminho, que é o núcleo do inconsciente”92. Zizek sustém que, na era 
de “declinação do Édipo”, na qual a subjectividade paradigmática já não é 
a do sujeito integrado na lei paterna mediante a castração simbólica, mas 
a do sujeito “perverso polimorfo” que obedece ao mandato superegóico 
de gozos, temos de histerizar o sujeito, isto é, recuperar aquele campo de 
batalha entre os desejos secretos e as proibições simbólicas. Mista sobre papel. 51 x 66 cm

Mista sobre papel. 51 x 72 cm

83 “[Uiso Alemany] um pintor vital que acredita nos resultados 
do fee-back. De que muito acertadamente, a ensaista Aguilera 
Ceni comenta: “... formula menssagens indeterminadas, onde 
os rituais da pintura servem para propor signos enigmáticos 
sensibilizadas superficies para suportes infrequentes”” (Olga 
Real: “Uiso Alemany: los rituales pictóricos trascendidos en 
materiales novedosos” en Hoja del Lunes, Valencia, 6 de Abril 
de 1992, p. 64).
84 Georges Bataille: La parte maldita, Ed. Icaria, Barcelona, 
1987, p. 112.
85 Ma. Ángeles Arezo: “Uiso Alemany: En la alquería “El Palo-
mo”” en Las Provincias, Valencia, 12 de Septiembre de 1993.
86 “Eu não posso manter nenhuma fidelidade: nem comigo mes-
mo. Não tenho patría nem padrão. Sou inseguro, absurdo e 
palhaço” (Uiso Alemany entrevistado por Miquel Alberola: “Uiso 
Alemany: No puedo mantener ninguna fidelidad: ni conmigo 
mismo” en El País, Valencia, 9 de Diciembre de 1998, p. 8).
87 Miquel Alberola: “Mono” en El País, Valencia, 29 de Abril del 
2000, p. 24.
88 Roland Barthes: “Querido Antonioni...” en La Torre Eiffel. Tex-
tos sobre la imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 2001, p. 182. 
89 “Hanumân: monograma da linguagem, do seu dinamismo e 
da sua incesante produção de invenções fonéticas e semán-
ticas. Ideograma do poeta, senhor/servidor da metamorfose 
universal: simio imitador, artista das repetições, é o animal aris-
totélico que copia do natural mas assi mesmo é a semente 
semántica, a semente bomba enterrada no subsolo verbal e 
que nunca se converterá na planta que espera seu semeador, 
sem a outra, sempre outra” (Octavio Paz: El mono gramático, 
Ed. Seix Barral, Barcelona, 1974, p. 111). 
90 Octavio Paz: El mono gramático, Ed. Seix Barral, Barcelona, 
1974, p. 28.
91 “Os usos potencialmente productivos aos do olhar remi-
niscente pode aplicar-se residem no imperativo a regressar, 
senão, ao contrario, no imperativo entrelaçado a mover. Como 
o caminho de volta que aparentemente leva á gratificação está 
bloqueado, segundoFreud disse em Más allá del principio de 
placer, não temos outra alternativa que andarmos adiante; la 
represão dita que o objecto desejado só pode descubrir-se ou 
recordar-se em forma de um substituto. Não pode portanto 
haver regresso ou recordação que não seja ao mesmo tempo 
um deslocamento e que, em consequencia, nos intruduza à 
alteridade” (Kaja Silverman: El umbral del mundo visible, Ed. 
Akal, Madrid, 2009, p. 190).
92 Slavoj Zizek: El espinoso sujeto. El centro ausente de la onto-
logía política, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 264.
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A estética da ausência própria de um mundo em vertiginosa transforma-
ção93 pode necessitar do “bloco “mágico”, que está entrelaçado na pulsão 
de destruição94. O posicionamento-provocador acabaria por ser um arqui-
vo perdido, uma superfície apagada ou, em termos lacanianos, o sujeito 
barrado. O que faz Uiso Alemany é fixar as suas paixões ardentes, traçar 
o que vê, penetrar sem medo no catastrófico. “Assim, pois, ao mesmo 
tempo a pintura converte-se numa pintura-catástrofe e numa pintura-dia-
grama. Desta vez, o mais próximo possível da catástrofe, na proximidade 
absoluta, é onde o homem moderno encontra o seu ritmo”95. As sensações 
e as visões podem sedimentar-se na tela de muitas formas, mas a mão 
também pode ser guiada por impulsos que não tenham nada a ver com o 
conceito ou com a estrutura da representação. O pintor, como disse Valery, 
fornece o seu corpo, “submerso no visível, pelo seu corpo, sendo ele pró-
prio visível, o vidente não se apropria do que vê: só se aproxima pelo olhar, 
abre-se ao mundo”96.

O acto de pintar pode levar-nos até à beira do abismo em que nos apaga-
mos sem perder com isso a intensidade da experiência97 num tempo de 
verdadeiro êxtase. Uiso Alemany deixa-se levar pelo kairós, a improvisação, 
passe o paradoxo, estudada até aos seus mínimos detalhes98. É preciso 
aprender com o crescimento das coisas na natureza e chegar a decidir qual 
é o momento oportuno. 

Mista sobre papel. 30 x 41 cm 
(cada obra)

93 “Peter Reich tentou há muito tempo elaborar uma estética 
que se fundamentava na ausencia: “Resumindo: Uma obra de 
arte tem para o adulto mais ou menos a mesma função que 
tem o objecto de transição para a criança. O objecto de tran-
sição ajuda a superar objetivamente a ausencia da mãe”. Ou 
seja, a estética da ausencia nos ensina a superar precisamen-
te esta ausencia. Supera inclusive o seu motivo: a ausencia 
de felicidade. Em qualquer processo de transformação algo 
desaparece e algo aparece. Desvanece-se o antigo e surge 
o novo. Por consiguiente, a transformacção gera ausencia. 
A estética da ausencia acompanha a una era de ausencias. 
Esta estética será mais fundamental quanto mais radical seja 
a transformação do mundo. É o mundo em transformação, e 
não o desaparecimento do mundo, o que constituie o objecto 
verdadeiro da estética da ausencia” (Peter Weibel: “La Era de la 
Ausencia” em Claudia Giannetti (ed.): Arte en la era electrónica. 
Perspectivas de una nueva estética, Ed. L´Angelot, Barcelona, 
1997, pp. 120-121).
94 “O modelo deste singular “Bloc mágico” incorpora tambem 
o que havia parecido contradizer, sob a forma de uma pulsão 
de destruição, a propria pulsão de conservação, que podería-
mos assim mesmo denominar a pulsão de arquivo. Isto é o que 
recentemente chamamos, havendo contad esta contradição 
interna, o mal de arquivo. Certamente nã haveria desejo de 
arquivo sem a finitude radical, sem a possibilidade de um es-
quecimento que não se limita á repressão. Sobretudo, e é aquí 
o mais grave, mais ali ou mais aqui desse simples límite que se 
chama finidade ou finitude, no haveria mal de arcquivo sem a 
ameaça dessa pulsão de morte, de agressão e de destruição. 
Agora, esta ameaça é infinita, arrasta a lógica da finitude e os 
simples límites fácticos, a estética transcendental, pode-se di-
zer, as condiç\oes espaço-temporais da conservação. [...] Não 
há um mal de arquivo, um límite ou um sofrimento da memoria 
entre outros: a implicar o infinito, o mal de arquivo está roçando 
o mal radical” (Jacques Derrida: Mal de archivo. Una impresión 
freudiana, Ed. Trotta, Madrid, 1997, p. 27).
95 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 107.
96 Maurice Merleau-Ponty: El ojo y el espíritu, Ed. Paidós, Bar-
celona, 1986, p. 16.
97 Mark Tobey assumía a indicacção de Tanizaki “que a natu-
reza domina tua obra” que conduzia até à idea de “Bórrate”. 
“Sem esse autoborrão, que cria em primeiro lugar um vazio ou 
um nada, nenhuma criação é possivel. [...] Pela mesma razão, 
a função do vazío é essencial na arte chinesa. Como recorda 
Rudolf Otto no seu livro capital sobre Lo sagrado, em certos 
quadros chineses não há “quase nada”; o estilo consiste em 
produzir o máximo efeicto com os traços mais exiguos e os 
meios mais reduzidos” (José Ángel Valente: “Mark Tobey o el 
enigma del límite” en Elogio del calígrafo. Ensayos sobre arte, 
Ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2002, p. 51).
98 Deleuze fala da improvisação como uma especie de senti-
mento vivido da composição das relações: “É o exemplo do 
jazz, a trombeta entra no tal momento. Creio que é exacta-
mente o que expressa o termo inglés timing. O francés não 
tem essa palavra. Os gregos tinham uma palavra muito inte-
resante que corresponde exactamente ao timing americano: 
o kairós. Os gregos server-se enormemente desta palavra. O 
kairós é exactamente o bom momento. Não deixar passar o 
bom momento. O francés não tem uma palavra tão forte. Havía 
um Deus, havía uma especie de potencia divina no kairós nos 
gregos. A ocasião favoravel, a oportunidade, o truque... é aí o 
momento em que a trombeta pode tomar as coisas” (Gilles De-
leuze: Pintura. El concepto de diagrama, Ed. Cactus, Buenos 
Aires, 2007, pp. 287-288).
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Porventura o tempo cronológico e o tempo meteorológico não falem de 
outra coisa a não ser de uma mistura, ou seja, do kairós, daquilo que é 
propício99. A luz que torna as coisas visíveis na ocasião para o voo impõe 
o tempo da natureza: aí se unem o corte e a continuidade, o estático e o 
fluido100. No diagrama, nesse caos que também é germe, ordem e ritmo101, 
ou no rizoma, fica sedimentada a verdade em pintura, que porventura será, 
como todo o acto final, uma catástrofe. Winnicott adverte que a consecu-
ção do estado unitário e da posição depressiva torna possível a dramatiza-
ção do caos, das cisões e das dissociações presentes no mundo pessoal 
interno, sendo incorporados nas referidas dramatizações os complexos 
resultados das experiências instintivas pessoais102.

“Como dizia Derrida, todo o poema corre o risco de carecer de sentido 
e não seria nada sem esse risco. E mais que a morte, o que nos causa 
medo é, como dizia Eliot, o terrível momento de não ter nada em que 
pensar. Nada em que pensar, nada que falar nem nada que sentir: só um 
terrível e belo pesa-nervos”103. Essa é a grande catástrofe: (não ter) nada 
em que pensar. A única coisa que permanece é uma espécie de ronrom, 
gestos nervosos que se agarram a qualquer coisa, a velha preocupação 
por certos objectos. “Qualquer homem foge da catástrofe. E no entanto, a 
catástrofe falava-nos, a catástrofe é o nosso olhar, e víamos pelo olho do 
cu. Isto apesar de, na manhã seguinte à noite de bebedeira, terem sido as 
moscas a indicar-nos o caminho. Não é estranho que o alcoólico não se 
lembre nada”104. Qualquer acontecimento já aponta para a queda, a ruína, 
a cinza são o destino certo105. Sabemos qual é a proibição: converter em 
beleza estética a catástrofe, transformar a destruição em algo admirável106. 
E, no entanto, caímos na armadilha, demonstramos sem pausa a sublima-
ção do pior. 

Teríamos de enterrar todas as nostalgias do adeleiro, tal como a retórica 
que se eleva das entulheiras deveria ter presente que a ave fénix arde na 
fogueira da sua própria merda107. O nosso destino é desenvolver a crítica a 
partir da obra arruinada ou reduzida a cinzas108.

Uiso Alemany sai vitorioso do confronto com a beleza medúsica109, a sua 
apóstrofe exorciza todos os medos. Da zona que percorreu traz um mapa 
que está sempre incompleto110. Como se fosse um aborígene australia-
no, guia-se pelos traços da canção. O que escutamos na sua obra é um 
desmesurado elogio da carnalidade, uma furiosa urgência por tocar o que 
vemos. “O artista louco – escreve Mederos com sumo conhecimento de 
causa – descobriu por si próprio que Cuba cheira a Mali e que em Mali 
se pode cheirar o mesmo, por isso sente-se muito à vontade a pintar em 
Batabanó a sua visão africana. Este tipo que anda barrar tudo com a má 
intenção de ficar na História da Arte tomou uma vez mais a raça negra para 
imitar certos caracteres secretos e levantar uma obra com força, muita 
força pictórica”111. Temos de ser capazes de suportar os nossos sonhos112; 
é preciso arriscar sempre, até ao último momento não devemos baixar a 
guarda, porque a lógica do paternal, da tradição e do já sabido constitui 
uma ameaça permanente, fazendo com que mesmo o mais furioso acabe 
por amaneirar-se. Antes de sucumbir à taxidermia, toca a mandar toda a 
gente levar na anilha e mesmo ameaçar da pior forma possível os antepas-
sados113. Uiso entrega visões tremendas, fragmentos do quotidiano, uma 
revelação de um mundo que não é, nem pouco mais ou menos, harmó-
nico. “Não há esquema que prescreva a liberdade como o “sentido” do 
mundo dos corpos, e também não há figura que (re)presente este “sentido” 
neste mundo. Desta forma, não há corpo, não há organon do mundo – 
como também não poderia ter dois “mundos” (plural, contraditório). Nisto 
é verdade que o mundo dos corpos é “imundo”, ansiedade e chaga dos 
corpos que estão tanto na claridade do espaçamento como na implosão 
do buraco negro. O infinito gasto de alguns gramas, o estremecimento do 
mundo criado, inscreve-se e escreve-se igualmente como um tremor de 
terra: a deslocação é também o ranger da gravidade tectónica e a ruína 
dos lugares”114. Na intensa obra de Uiso, sentimos o peso do corpo115 que 
é capaz de levantar-se e cair. “A maioria dos autores – escreve Deleuze no 
seu estudo sobre Francis Bacon – que se debateram com este problema 
da intensidade na sensação parece ter encontrado esta mesma resposta: 
a diferença de intensidade experimenta-se na queda”116. A queda é o mais 
vivo que há na sensação, aquilo em que é sensação se experimenta como 
vivente: é o ritmo activo.

99 Marramao retoma uma tese, formulada por Benveniste em 
1940, para sugerir que o termo tempus nasce da abstração 
de termos como tempestus, tempestar, temperare e tambem 
temperatura, temperatio, etc. “É como se a unidade do termo 
representasse a nossa cvonsciencia de que aquilo que cha-
mamos “tempo” não é mais que um ponto de encontro entre 
elementos distintos, a partir dos quais se origina uma realidade 
evolutiva, uma mescla (¿por acaso cortar não significa tambem, 
em certo sentido, “mesclar”?) que faz do tempus algo muito 
próximo do que os gregos chamam kairós, o tiempo oportuno, 
o tiempo propicio” (Giacomo Marramao: Kairós. Apología del 
tiempo oportuno, Ed. Gedisa, Barcelona, 2008, p. 129)
100 “A palavra tempo deriva de um ou outro de dois verbos 
gregos contradictorios, do que um temno significa cortar, de 
onde sacamos sem duvida nossas medidas e onzas datas, e 
a outra teino, tender, cujo estiramiento expressa muito bem o 
fluxo continuo sem ruptura” (Michel Serres: Los orígenes de la 
geometría, Ed. Siglo XXI, México, 1996, p. 35).
101 “Não há pintor que não faça esta experiencia do caos-ger-
me, onde já não ve nada e corre o risco de abismar-se: derruba 
as cordenadas visuais” (Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica 
de la sensación, Ed. Arena, Madrid, 2002, p. 104).
102 Cfr. D. W. Winnicott: La naturaleza humana, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 1993, p. 193.
103 Leopoldo María Panero: Teoría del miedo, Ed. Igitur, Tarra-
gona, 2000, p. 9.
104 Leopoldo María Panero: “Dejar de beber. Algunas observa-
ciones sobre la verdad” en Y la luz no es nuestra, Ed. Liberta-
rias/ Prodhufi, Madrid, 1993, p. 140.
105 “A dificuldade desta questão [a ruina do acontecimento] 
pode resumir-se na afinidade que creia o latín entre o aconte-
cimento (o caso, casus), proveniente de cadere (cair) e a ruina, 
que vem de ruere (cair, desmoronar-se). Aquí se abre um cam-
po, definido por preguntas como as seguintes: ¿o que arruina 
um acontecimento que cai sobre uma superficie de inscrição 
singular ou colectiva (uma experiencia, um testimunho?¿Que 
experiencia se pode ter do que já chega arruinado?¿Que outra 
pegada pode ser que não seja mais que cinzas?” (Jean-Louis 
Déotte: “Renan: la nación como olvido común” en Catástrofe y 
olvido. Las ruinas, Europa, el Museo, Ed. Cuarto Propio, San-
tiago de Chile, 1998, p. 25).
106 “Num artigo que dedicou Elias Canetti ao diario do douctor 
Hachiya de Hiroshima, á pergunta do que significa sobreviver a 
uma catástrofe dessas proporções dá-se a respoesta de que 
isso só se pode deducir de um texto que, como as anotações 
de Hachiya, se caracteriza pela sua precisão e responsabilida-
de. “Se tem sentido reflectir –escreve Canetti- acerca da forma 
de literatura é hoje indespensável, para um homem que saiba 
e compreenda, essa é a forma”. O mesmo se pode dizer do 
relato de Nossack, singular dentro de sua propria obra, sobre 
a queda da cidade de Hamburgo. O ideal do verdadeiro, de-
cidido na sua objetividade pelo menos durante longos trechos 
totalmente carente de pretenssões, se mostra, perante a des-
truição total, como o único motivo legítimo para proseguir o 
trabalho literário. Ao invés, a fabricação de efectos estéticos ou 
pseudoestéticos com as ruinas de um mundo aniquilado é um 
processo em que a literatura perde sua justificação” (W.G. Se-
bald: Sobre la historia natural de la destrucción, Ed. Anagrama, 
Barcelona, 2003, pp. 61-62).

107 “A ave fénix, passáro de fogo, renasce de suas cinzas; mas 
é o mesmo que, ao fim de uma llonga viagem que remonta ás 
aguas do Nilo, incendeia o seu proprio pai, que o transporta 
sobre seu lombo de passaro. Roça então suas asas e abraça-o 
sobre uma fogueira feita com a sua própria merda, que, como 
os corpos das santas cristãs, embalsama: a ave fénix só caga 
canela” (Catherine Clément: Vidas y leyendas de Jacques La-
can, Ed. Anagrama, Barcelona, 1981, pp. 198-199).
108 “No seu Goethe, W. Benjamin escreve (não somente uma 
afirmação muito alquímica) que o “objecto” da crítica, que vem 
depois da história da arte, á a obra arruinada ou consumada, 
melhor: a cinza. Mas é um elemento demasiado volatil para 
que uma forma possa amparar-se, para que um tipo venha a 
expresar-se nela. A cinza não é um material que não está for-
mado; uma materia, no sentido de Aristóteles, que não poderá 
ascender a ser mais que a forma. A cinza é uma pegada que se 
exclui ao depositar-se. Pegada onde é evidente o movimento 
da exclusão da existência: pegada mais que pegada. Ou bem 
menos que pegada. Tanto a pegada é um modo de ser (o ser 
mesmo) do que está excluido e que, em sí, no tenha mais que 
a existencia, da de um dado (a “realidade”, o “vivido”), tanto a 
cinza, este acontecimento que era a existencia, se consumiu 
antes mesmo de deixar pegada, puro meteorito, acabando-
se sobre esta superficie de inscrição natural que é a atmós-
fera onde é revelada e aparece para o qual então, a inscrição 
expoente sem memoria são, ambas, revelação e destruição” 
(Jean-Louis Déotte: “Scheerbart, la cultura del vidrio” en Catás-
trofe y olvido. Las ruinas, Europa, el Museo, Ed. Cuarto Propio, 
Santiago de Chile, 1998, p. 172).
109 “A beleza medusea é a única beleza. A beleza que precede 
aos mundos dos homens. A beleza fascinante que reconhe-
cem súbitamente os animais paralizados” (Pascal Quignard: 
Las sombras errantes, Ed. Elipsis, Barcelona, 2007, p. 141).
110 “frequentemente há pensado, ao navegar, sem pressas, 
seus cadernos de trabalho ou em frente ás suas obras de gran-
des formatos, que aquilo que desejaria o amigo Uiso Alemany 
é poder articular descritivamente uma especie de geografía da 
existencia ou elaborar um mapa pictórico dos melhores mo-
mentos da vida, da sua vida, da nossa vida. Mas o mapa –por 
sorteo u por desgraça, por muito que se olhe, nunca é o te-
rritório” (Román de la Calle: “Uiso Alemany: bocetos, retratos, 
escenas y secuencias. La pintura como autobiografía” en Uiso 
Alemany. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 301).
111 José Mederos Sigler: “Malí Cuba-Cuba Malí” en Uiso Ale-
many. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 299.
112 “Não é certo que os sonhos são para aqueles que não po-
dem suportar a realidade; muito pelo contrário, a realidade é 
para aqueles que não podem suportar (o real que se anuncia 
em) seus sonhos” (Slavoj Zizek: Cómo leer a Lacan, Ed. Pai-
dós, Barcelona, 2008, p. 65).
113 ““O mayor prazer deste mundo é dar no cú ao seu pai mo-
ribundo”, soltou Picasso em 1960. Tem ostenta anos quando 
traça com lápis vermelho, em castelhano, sua lingua materna, 
sobre um desenho, essa vigorosa frase. ¿Está pensando então 
em seu pai?¿Ou pensa pelo contrário em seus propios filhos?” 
(Jean Clair: Lección de abismo. Nueve aproximaciones a Picas-
so, Ed. La Balsa de la Medusa, Madrid, 2008, p. 150). 
114 Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 79.
115 “E se o corpo está pesado, faz falta que pese com todo o 
seu peso e dé sua plena medida (um peso é uma medida), e 
esta medida é sempre a medida de fora, uma medida que não 
se reconduz á medida unitaria de dentro ou do interior. O peso 
do corpo, faz falta que esse pese até ao ponto em que se torne 
imposivel sublimar esse peso, anima-lo, espiritualiza-lo” (Jean-
Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 111).
116 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, 2003, p. 84. 
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Uiso Alemany concebe o Brasil como uma mistura de sensualidade e violên-
cia, isto é, como um território de pugna constante. Da capoeira em Olinda 
às visões fugidias nas imediações do Pelourinho de Salvador da Bahia, este 
pintor foi capaz de fixar o que se passa. Uiso está consciente de que as suas 
visões brasileiras podem ser incómodas, porque apresentam algo que se 
quer ocultar: a desolação, a quotidianidade fatal. Mas nesses mirabilia huma-
nos encontramos igualmente testemunhos da inextinguível riqueza inventiva 
da vida, do imprevisível que Degas encontrara na aparição do modelo como 
uma orla dificilmente franqueável117. “Por vezes as suas pinturas convertem-
se em ecrãs onde se projectam signos e sombras, linhas e manchas, ou onde 
um sóbrio desenho linear sustenta a representação de uma figura instalada 
no seu – adivinhado – ambiente tropical e exótico. E, de repente, depara-se-
nos, nessas mesmas margens pictóricas, um rosto gigantesco ou uma cena 
onírica, sobre grandes fundos onde figuram apenas isolados troços de cor. 
Ou surpreende-nos, mais adiante, a repentina presença de uma máscara ira-
cunda, de um totem protector, de um escudo abandonado ou de um fetiche, 
que emergem, rotundos e aparatosos, da teatralidade intensa dos grandes 
formatos”118. Na sua obra há sedução, promiscuidade e autobiografia. Mas, 
sobretudo, está sedimentada a vida, a crua realidade; poderíamos chamar-
lhe “sabedoria trágica”119, sempre e quando entendêssemos que em Uiso 
não há fatalismo nem um olhar pessimista, mas uma profunda emoção. 

No fundo, a pintura diz sempre a mesma coisa: eu vi isto120. Uiso Alemany 
esteve a pintar com uma intensidade febril em Ladeira do Desterro, num 
bairro problemático onde não faltam os malandros. Os seus quadros e 
desenhos, carnais, desejosos e enérgicos, são vestígios: testemunhos de 
uma passagem121. A sua zona de encontros não está marcada unicamen-
te pelo desenraizamento, sendo igualmente o âmbito do “delírio”: “neste 
cosmos – escreve o próprio Uiso – coexistem os seres e as coisas mais 
incríveis, que se amalgamam com tanta naturalidade como se ignoram 
ou destroem”122. Uiso Alemany entregou a sua vida ao que, em termos 
surrealistas, se poderia chamar l´amour fou, cada uma das suas viagens 
constituiu uma tentativa de conseguir o encontro ou, melhor, uma série de 
gestos que propiciariam o efeito do acaso objectivo que Breton explicava 
como uma mistura de terror que provoca pânico e de alegria. Toda a sua 
estética é um exemplo radical de beleza compulsiva123. Temos de aprender 
de tudo, desordenar os nossos sentidos para que a catástrofe nos pene-
tre. Não se trata de fazer algo cruel e “real”, mas de olhar para os mínimos 
detalhes, as fissuras da vida, os sulcos de um rosto, as gretas do pão124. 
E atrever-se a dizer, sem nenhum tipo de desculpas, eu também sou pin-
tor125. As viagens de Uiso Alemany buscam sempre o magmático, o que sai 
à sua passagem em Salvador da Bahia, cidade do “desterro” mais gozoso. 
A palavra catástrofe, um termo da retórica que designa o último e principal 
acontecimento de um poema ou de uma tragédia, serve na perfeição para 
se aproximar da descomunalidade de alguém que pensa que “é um luxo 
a possibilidade de agarrar essa vida e esse ambiente com as mãos como 
fazê-lo com a pintura, pois ambas as coisas são o mesmo”126. Escrevo, 
como sempre, de uma arte que (me) toca127.

Mista sobre tela. 45 x 115 cm

117 “Quando “entrava” o modelo, o oculto tornava-se tão pre-
sente no papel como no visivel. Uma mulher, vista desde trás, 
seca-se um pé pousado na borda da banheira. Mas em frente 
invisible do seu corpo está tambén aí, conhecido, reconhecido, 
no desenho. Uma característica dos desenhos tardíos de De-
gas é a forma em que se repetem e se trabalham os contornos 
dos corpos e dos membros. E a razão disto não pode ser mais 
simples: na borda (quando se chega á borda), tudo o que há no 
outro lado invisivel chama por ser reconhecido, e a línha busca 
e busca... até que entra o invisivel” (John Berger: El tamaño de 
una bolsa, Ed. Taurus, Madrid, 2004, p. 74).
118 Román de la Calle: “Uiso Alemany: bocetos, retratos, es-
cenas y secuencias. La pintura como autobiografía” en Uiso 
Alemany. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 302.
119 “A sabeduría trágica consiste em conservar sempre presen-
te essa idea de que só se constroi a propria singularidade sobre 
os abismos, entre blocos de miseria lançados a toda a veloci-
dade no vazío” (Michel Onfray: La escultura de sí. Por una moral 
estética, Ed. errata naturae, Madrid, 2009, p. 33).
120 “Quem sabe se chegou o momento de se preguntar algo 
que soa bastante ingenuo: ¿o que tem em comun toda a pin-
tura desde o Paleolítico até aos nossos dias? Toda a imagen 
pintada anuncia algo. O que anuncia é: Eu vi isto; ou quando 
a criaç\ao da imagem estava incorporada num ritual tribal: Nós 
vimos isto” (John Berger: El tamaño de una bolsa, Ed. Taurus, 
Madrid, 2004, p. 20).
121 “O vestigio dá testimunho de um passo, uma marcha, uma 
dança ou um salto, uma sucessão, um impulso, uma recaída, 
um ir ou vir, um transire. Não é uma ruina, que é resto enrruga-
do de uma presença, senão apenas um toque no mesmo solo. 
O vestigio é resto de um passo” (Jean-Luc Nancy: Las musas, 
Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2008, pp. 130-131).
122 Uiso Alemany: “Ladeira do Desterro”, 2009, reproducido en 
este mismo volumen.
123 Cfr. Hal Foster: Belleza compulsiva, Ed. Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 2008, pp. 314-315. 
124 “O imperador Marco Aurelio escreveu que as gretas que se 
formam no pão e que não haviam sido sido queridas pelo pa-
deiro atraiem sem razão o olhar e estimulam mais o apetite que 
o resto do pão. As rachaduras do pão são, segundo disse, 
“como as fuças abertas das feras”. Ao menos é uma imagem” 
(Pascal Quignard: Retórica especulativa, Ed. El Cuenco de Pla-
ta, Buenos Aires, 2006, p. 14).
125 “Mas não se trata de fazer grandes pintores, trata-se de 
fazer emancipados, homens capazes de dizer Eu tambemn 
sou pintor, fórmula onde não cabe orgulho algum senão todo o 
contrario: o sentimento justo do poder de todo o ser razoavel. 
“Não existe orgulho em dizer bem alto: ¡Eu tambem sou pintor! 
O orgulho consiste em dizerr em voz baixa dos outros: E nem 
vocês são pintores”. Eu tambem sou pintor significa: eu tam-
bem tenho uma alma, tenho sentimentos para comunicar aos 
meus semelhantes” (Jacques Ranciere: El maestro ignorante, 
Ed. Laertes, Barcelona, 2002, p. 90).
126 Uiso Alemany: “Ladeira do Desterro” 2009, reproducido en 
este mismo volumen.
127 “¿Que faz a arte, que não seja, em suma, tocar a, e tocar 
por, a heterogeneidade principista do “sentir”? […] Toca a in-
tegração viva do sensivel, mas desta vez é preciso entender 
“tocar” no sentido de estremecer, inquietar, destabilizar ou re-
construir” (Jean-Luc Nancy: Las musas, Ed. Amorrortu, Bue-
nos Aires, 2008, p. 31).
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PERFIL
BIOGRÁFICO

Biográficas

1941, um ano graça. Corria o mês de Novembro e nasce um Escorpião. 

Já, estava Espanha no ranking de algumas repúblicas bananeiras e Valên-
cia era uma cidade triste, chata, mas conserva um rio imprevisivelmente 
bravo, reduzido a uns empobrecidos ribeiros que decorriam entre palhetas. 
É a paisagem das minhas brincadeiras infantis, o campo onde, com outros 
selvagens como eu se disputavam batalhas com pedradas, e onde, no rio 
sem poluição nos permitia e apanhar rãs e peixes. Foi uma infância sem 
caixas nem vetos.

A casa onde nasci, fachada para Turia, que foi demolida para erguer o 
Instituto Valenciano de Arte Moderna (IVAM) estava a poucos passos de 
distancia do Convento de Carmen, sede da velha Escola de Belas Artes. 
Por destino ou por azar estava condenado a converter-me num aluno que, 
carregados com os seus cavaletes, transitavam e pintavam na rua paisa-
gens urbanas.

Em 1959, fugindo da estepe cultural Espanhola, paramos no inconformista 
e também pintor López Ruiz na Alemanha (anos mais tarde este escreveu 
a sua tese de doutoramento sobre mim) Resido ao longo de um ano em 
Frankfurt e Dusseldorf, descobri o expressionismo Alemão, a abstracção e 
o informalismo incipiente. Esta experiência, que constituiu para mim uma 
sorte de drogas duras, foi o começo de um nomadismo incessante que é 
parte da minha natureza.

Na biografia de todos os homens há capítulos decisivos, e um deles, por 
acaso fundamental, foi o encontro com Marieta, com quem partilhei vários 
anos da minha vida.
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1954
Ingressa na Escola de Artes Aplicadas.

1959
Reside em Frankfurt e Düsseldorf.
Em Frankfurt trabalha para o marchant polaco 
Dr. Haudenstock.

1960
Viagens de estudo à Holanda e à Bélgica.
Reside em Paris.

1964
Estadia em Portugal. No Porto prepara uma exposição.

1968
Funda o grupo ARA.

1970
Performance. Pintura-Música, Teatro Micalet, Valência.
Obras para o Museu de Arte Contemporânea 
de Vilafamés, Castellón.

1971
Performance no cenário do Teatro Micalet, Valência.
Adquisição de obra por parte do Museu de arte 
contemporânea de Eivissa.

1972
Estadia em Zurique, onde realiza a série El paisaje 
humano.

1973
Funda o grupo BULTO. Série El hombre alienado.

1975
Universidade de Valência. Charla-coloquio no 
Paraninfo:“Arte combativa, arte na rua”. Colabora na 
critica de arte na Cartelera Turia.

1976
Estudo de integração dos doentes mentais em processos 
criativos e na realização de pinturas. 
Pintam dois murais de 400 metros cada um.

1980
Realiza cenografia para a obra Bulevar América Kafka no 
Teatro Principal de Valência.
Elx, obra para o Museu de Arte Contemporânea.

1982
Curso de Gravura em Urbino, Itália.
Estadia em Nova York, trabalha na série Abstractions.
Murais e cenografia para a Cervejaria Madrid.
A Faculdade de Belas Artes de Valência cede-lhe, 
como estúdio temporário, o Salão Neoclássico e pinta 
cinquenta telas de grande formato. A acção serve como 
exposição permanente.

1983
A Câmara de Valência cede-lhe as Reales Atarazanas, 
edifício gótico do século XV, onde trabalha em grandes 
formatos a série Afalendos.

1984
Trabalha com Vicente Peris no antigo matador municipal 
de Valência, cedido pela Câmara. Realiza-se uma 
performance.

1985
Performance no seu próprio atelier, pormotivo da 
inauguração do mesmo.
Convidado pela Escola de Artes Aplicadas de Valência, 
dá uma conferência.
Participa no curso “Arte efémera”, Universidade de 
Valência, Escola d’Estiu. Videos da sua obra para o 
Stadelick Museu de Amsterdão.

1987
Obramural para a Casa daCultura, da Câmara de Carlet.

1988
AlHoceima, Marrocos. Obras para o Colégio Espanhol. 
Residência em Marrocos, onde pinta no deserto a série 
Morocco.

1990
Mesa Redonda “O processo de criação na obra de Uiso 
Alemany”. Universidade Politécnica de Valência.
Conferência “A praxis e a vivência de Uiso Alemany” a 
cargo de D. Francisco Banos.

1991
Viaja aBruxelas para preparar as exposições do Centro 
Wallon de Arte Contemporânea de Lieja e do Hotel d e 
Ville de Saint Gilles de Bruxelas.

1992
Guaches para a revista literária L’Aplec.

1993
Na Faculdade de Belas Artes apresenta a tese doutoral 
“A obra de Uiso Alemany (período 1987-1991).
Estudo analítico ao processo de expressão plástica”, 
realizada por D. Antonio López Ruiz, professor de BB.M. 
Reside em Creta (Grécia), série Cretense. 
Inauguração do estudio-atelier Alqueria com a exposição 
da série Cretense.

1994
Viaja a Cuba, convidado para a exposição Abanico 
Hispano Cubano. Obra para UNICEF.

1995 
Viaja a Cuba convidado pela União Nacional de Escritores 
e Artistas Cubanos (U.N.E.A.C.) O Instituto Valência de 
Arte Moderna, IVAM, adquire uma obra.

1996
Obra para a Secretaria do Meio Ambiente, Valência.
Foi encarregue da realização do cartel Castell de l’Olla.

1997
Viaja ao México. Viaja a Miami para realizar uma 
exposição no Centro Cultural Espanhol.

1998
Prepara a exposição El rostro dislocado.

1999 
Realiza uma performance na inauguração da sua 
exposição no Convento San Francisco de La Habana.
Viaja a Baracoa e na sua estadia realiza a Série de 
retratos Mulata cubana.
Estadia em Buenos Aires para a preparação da sua 
exposição no Centro Cultural Borges. Realiza uma 
performance no quarto do hotel.

2000
Vídeo sobre a sua obra para a série La casa de la mirada. 
Realiza o Cartel de Fallas.
No deserto de Atacama (Chile), trabalha sobre a série 
Tumbas del desierto.

2001
Em Cuba documenta a série Primate cubano.
Prepara a exposição para o Circulo de Belas Artes de 
Madrid. Realiza o Manifiesto Tartufo em colaboração com 
o pintor cubano José Mederos.

2002
Ilustra o número 18 da revista literária Caràcters, da 
Universidade de Valência (Janeiro 2002).
Pinta a série Desnudos, no Caribe.
Pinta a série Los siete pecados capitales para a mostra 
de moda de Firenze Ourno.
Trabalha na criação de duas esculturas de grande 
formato para Bancaja, tomando os elementos do seu 
antigo computador central. Pinta 150 obras de pequeno 
formato incorporando estes elementos. Edita um livro 
desta obra com textos de Roman de la Calle e Fernando 
Castro.
Pinta o cartel Sagunt a cena, Generalitat Valenciana. 
Agosto.
Ilustra a revista Aena Arte de Aeropuertos Españoles, 
número 13.

2003
Pinta em Cuba a série Rostros al otro lado de la guerra, 
abril. Ilustração para a revista Papel elefante.

2004
“Estage” na cidade de Olinda, Estado de Pernanbuco, 
Brasil e prepara a exposição “se rompe la mano” 
para O Museu do Estado de Pernambuco, Recife 
Fundação Tomio Otake de São Paulo, Museu de Arte 
Contemporânea de Salvador de Bahia, Museu de Arte  
Contemporânea do Rio do Janeiro, Brasil.

2005
“Estage” em São Paulo e prepara o seu atelier enquanto 
produz a obra “Brasil en mi estomago”.

2006
Palestra na escola de Arquitectura de São Paulo.
“Estage” em São Paulo e produz a série “Meninos da 
Rua”.
“Estage” em Mali, África, para fotografar a sua nova série.
“Estage” em Lisboa para produzir a serie Mali. Africa para 
cegos.
“Estage” em Cuba (Batabanó) para a produçáo Mali. 
Africa para cegos.

2007
“Estage” em Cuba para produzir a serie Mali. Africa para 
cegos.
“Estage” em São Paulo para a produçáo Mali. Africa para 
cegos.
“Estage” em Valência para produzir a serie Mali. Africa 
para cegos.
Trabalha no Instituto Internacional do Gravado para 
produzir a serie Titanic.

2008
“Estage” em São Paulo para produzir a serie Suite Brasil.
“Estage” em Cuba (Batabanó) para a produçáo da série 
Tocar Tierra.
“Estage” em Lisboa para instalar na quinta “O pinhal 
dos cucos”, Cascais, a escultura instalaçao “O Bohio 
Cubano”.

2009
“Estage” em Salvador de Bahia para producir a exposiçao 
“Ladeira do desterro”. Galeria Paulo Darzé.
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1959 
Galeria Lüpke, Frankfurt.

1964 
Exposição na cidade do Porto.

1965
Galeria Elia, Denia.

1966 
Galeria Elia, Denia.
Galeria Hoyo, Valência.

1967
Galeria Elia, Denia.

1969 
Galeria C. I.T. E., Valência.

1970
Galeria CultArta, Madrid.
Galeria Elia, Denia.

1971
Casa de Cultura, Cuenca.
Galeria da Barra, Barcelona.

1972
Intemationale Kunst Messe Basileia.
Intemationale Markt FürActnelle Kunst Düsseldorf.

1977
Galeria Temps, Valência. Obra em depósito.

1987 
Casa de Cultura de Carlet. Exposição inaugural.
Galeria Pascual Lucas, Gandía.

1988 
AlHoceima, Marrocos. Exposição no Colégio Espanhol.

1989
Interarte, Valência.

1990 
Centro Cultural de Bancaixa.
Universidade Politécnica de Valência.

1991
Convidado pela Câmara de Bruxelas, exposição no
Hotel de Ville de Saint Gilles.

1992 
Galeria 6 de febrero, Valência.

1994 
Exposição no Museu Bejucal, Havana.

1995
Galeria Amalia Arbel. Tel Aviv.
Galeria Amalia Ardel. Zion Le Risson.

1998 
L’Almodi, Valência.
Sala Carrer Major, Alacant.
Sala de Recepções da Diputación de Castellón.
Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara.

1999 
Convento San Francisco, Havana.
Centro Cultural Borges, Buenos Aires.
Centro Cultural Espanhol, Montevideo.

2000 
Museu de Arte Contemporânea, São Paulo.
Museu de Arte Contemporânea, Recife.
Museu de Arte Contemporânea, Fortaleza.

2001 
Circulo de Belas Artes, Madrid.

2002 
Palazzo Medici Ricardi, Florença.
Galeria Zero, Ontinyent.

2004 
Museu do Estado de Pernambuco, Recife.
Museu Oscar Niemeyer, Curitiba.
Museu Instituto Tomie Ohtake, São Paulo.

2005 
Barco da Arte, Bilbau.
Galeria Vilma Eid, São Paulo.

2006
Galeria Art Lounge, “A personagem e o caos”, Lisboa.
Galeria Estação de São Paulo, São Paulo.
Galeria Art Lounge, “Cuba Cuba”, Lisboa.

2007
Galeria Art Lounge, Lisboa.
“Mali. Africa para cegos”.

2009
Galeria Paulo Darzé, Salvador de Bahia.

EXPOSIÇÕES 
INDIVIDUAIS
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1957
Câmara de Valência.

1958
Câmara de Valência.

1960
Exposição Nacional de Artes Plásticas, Madrid.

1963
Bienal de Saragoça.
Salão de Outono, Valência.

1964
Salão de Outono, Valência.

1965
Exposição Nacional, Castellón.
Salão de Outono, Valência.
Bienal de Saragoça.
Salão de Outono, Sevilha.

1967
Salão Internacional de Março, Arte Actual, Valência.
Caja de Ahorros del Sureste, Murcia.
Salão de Outono, Valência.
Pintores de Cerâmica, Palacio de la Generalitat, Valência.

1968
Quatro pintores, Circulo de Belas Artes, Valência.

1969
Salão Internacional de Março, Valência.

1970
Exposição Nacional, Bilbau.

1971
Casa da Cultura de Vilafamés, Castellón.
Galeria da Barra, Barcelona.

1972
Fira del Gravat, Galeria AS, Barcelona.
Exposição Nacional, Villena.
Intemacionale Kunst Messe, Basileia.
Intemacionale Markt Fúr Actuelle Kunst, Düsseldorf.

1973
Grupo Bulto, Villamalea, Albacete.
Grupo Bulto. Villar del Arzobispo, Valência.

1974
Actividades com o grupo Bulto (exposições, conferências, 
colóquios), por diferentes povos e cidades.

1975
Faculdade de Filosofia e Letras.

EXPOSIÇÕES 
COLECTIVAS

1976 
Els altres setanta cinc anys de Pintura Valenciana. 
Grupo Bulto.
Mural 400 metros em Pedralba, Valência.
Grupo Bulto. Mural 600 metros em Mislata, Valência.

1977
Galeria Temps.

1981
Exposição na Escola de Peritos Industriais, Valência.
Villar del Arzobispo, Valência.

1982 
Exposição de Gravuras, Urbino.

1986
Circulo de Belas Artes, Valência.

1988
Galeria My name is Lolita Art, Valência.

1989 
Interarte.
Finisecular, Centro Cultural Mislata, Valência.

1993
Villart, Câmara de Villar del Arzobispo, Valência.

1994 
Convidado para a exposição Abanico Hispano Cubano, 
Cuba.

1995 
Fondos de Arte de la Universidad Politécnica de Valência, 
Interarte.
IVAM Centre del Carme.

1996
Arco. Direcção Geral de Museus.
Últimas aquisições do IVAM.

1997 
Heterogénea:
Miami, Centro Cultural Espanhol.
Queretaro, México, Galeria Libertad.
México, Centro Cultural de Calderoyta.
Castelló, Diputació de Castelló.
Valência, Reales Atarazanas.
Alicante, Sala Calle Mayor.

1999 
Arteba, Buenos Aires.
Feira de Arte, Miami.

2000
Feira de Arte, São Paulo.
Artistas Valencianos 2000, Espai D’art Lambert, Jávea, 
Alicante.
Imágenes Yuxtapuestas, Museu da Paixão, Valadolide.
Imágenes Yuxtapuestas, Museu Pablo Serrano, 
Saragoça.

2001
Círculo de BB.AA., Madrid.

2002
Arteba, Buenos Aires.

2003 
Llocs Lliures – Javea.
Fashion Art. Museu Nacional de Belas Artes de Buenos 
Aires.
Juguetes para Icaro. Museu de Arte Moderna de Santo 
Domingo.

2005
Circulo de Belas Artes, Valência.
Palau da Musica, Valência.
Fashion Art. Valência, Buenos Aires, Montevideo,
Santiago do Chile, Bogotá, Cartagena das Índias,
México DF, Cali, Medellin, Guayaquil.
Museu Afro-Brasil, São Paulo.

2006
Museu Afro-Brasil, São Paulo.
Carteiras para a Leucemia, Valência.
Feira Arte Lisboa.

2007
Museo Afro-Brasil, São Paulo. Acervo do Museo Allende 
do Santiago de Chile. 
Carteiras para luta contra o cãncer.

2008
Galeria Art Lounge, Lisboa.
Feira Arte Lisboa.
Carteiras contra a leucemia, Valência.
Artistas Contemporâneos Espanhois no centro Culture & 
Eritage, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Feira Scoope Miami, Galeria Warehouse Contemporary 
Art, Italy.
Feira Arte, Madrid.

2009
1909-2009 Cem Anhos de Pintura en Valência.
Galeria Art Lounge, Lisboa.
Arco Madrid, Arte e Gastronomia, I.V.A.M.
I.V.A.M. Valência, Arte e Gastronomia.
Circulo Das Belhas Artes, Valência.
Feira Arte, Madrid.
Feira Art Valência.
Feira Arte Lisboa.
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LADEIRA DO DESTERRO 
BY WAY OF INTRODUCTION 

Uiso Alemany 

Here the day starts before anyone is ready for it.

At six in the morning, when the sun forces its way relent-
lessly through the studio windows.

Still in bed, the sunrays directly hit my head, pointing the 
way to the shower for me.

I walk down the slope and through rua da Fonte Nova do 
Desterro to reach rua Sapateiros and my café da manha. At 
this hour, everything looks deserted, something worrying. 
All but a few dwellers of da rua are still asleep, and only the 
odd one is out and about, walking with faltering steps and 
a baleful look in their eyes.

Nazaré is the district next to Pelourinho, where Ladeira do 
Desterro and the studio where I work is.

Some parts of this district, and particularly these streets, 
are rough, precariously inhabited and rife with home-
lessness, necessity and empty stomachs. And also with 
young criminals and cops. Sometimes shots are heard. 
When walking these streets, you have to hope that a stray 
bullet does not find its way to your head and clear up your 
ideas all at once.

Salvador has that complexity possessed by cities of ex-
traordinary beauty, one that is neither easy to grasp or hold 
unless you submerge yourself in them and get beneath 
their skin.

The most unbelievable beings and things coexist in this cos-
mos, sitting naturally side by side just as easily as they are 
capable of ignoring or destroying each other. And, in this 
cosmos, the most unsheltered person living in the rua is ca-
pable of a kind and indulging gesture towards the passer-by 
who ignores him.

This is a breeding ground that propitiates a magma where 
art, and very particularly, painting, finds the perfect ground 
to develop.

In this delirium, one can peep through a hole and see a uni-
verse transcending reality, possessing aspects that are as 
unusual as they are unknown. I believe Salvador is the place 
of painting.

It is a luxury to be able to apprehend this life and this place 
either with your hands or with painting, for the two things are 
one and the same.

Salvador da Bahia 
Spring 2009
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A GESTUAL VISION
OF SALVADOR 

Justino Marinho

Salvador, 28 of May 2009

It’s impossible to look at the work of Uiso and don’t see is 
extraordinary power of expression. Is work display qualities 
only found in great and rare artists.

Valenciano, knowledgeable of multiple paths of the world, 
used to work in places outside is natural habitat, he trans-
late, this time, through is art, impressions about Salvador. A 
city full of contrasts, populated mostly by black man’s and 
crossbred, with many traditions, beliefs and a great power 
of seduce all that arrive at they land.

Founded in 1549 by Tomé de Sousa the first General Go-
vernor of Brazil, Salvador was born already as a city, al-
ready as a capital, ever having been a province and it was 
by many years the largest city of America’s.

Speech that, maybe Tomé de Sousa, have been the first 
visitant to falling in love by the place, like many others after 
him, because he says, to is employee, when he gave the 
news, that his substitute was on the way: “Did you see this 
Meirinho? The true was that a wish a lot, and grew water 
in my mouth every time I think go to Portugal, but now, my 
mouth is so much dry that I can even spit”.

Obviously that each visitor have a different vision and at-
traction about the things and the air that we found here.

But certainly, nobody arrives to the land of Senhor do Bon-
fim and leaves in a indifferent way. Here there are things that 
only here can be found.

Look at the production developed by Uiso, during his stay 
in our city, housed in an atelier in Ladeira do Desterro, histo-
ric center of the city, a place that already lodged the sculp-
tor Emanoel Araújo and the painter Siron Franco, it’s easy 
to see that is attention fell on the human landscape and 
people that live on the street and fight daily to stay alive.

Details that for us can pass unnoticed, because of daily 
living, for him have become in deep motivation and extre-
mely significant reference. 

The vision of woman’s and man’s that walk the streets of 
the city, pushing wood cars, improvised carts or caring in 
back plastic bags in search of remains of garbage, served 
as aliment to the imagination of the artist. That translated 
them in a merciless way.

Of course that the contained expression in human faces 
that walk in the streets of Salvador, under an inclement 
sun, loading they enormous and improvised bales con-
taining paper, plastic bottles, closes, food and so many 
abandoned objects, don’t pass apart the expert eyes of 
Uiso. The intricate traps uploaded by collectors, also yiel-
ded excellent results.

His experience already have bean tested, in places like 
Cuba and Mali, and so many others, evidently in several si-
tuations but also with populations heirs of many of our ills.
But, it’s true that the production of the artist results in a 
document of incredible plastic expression. No one pass by 
a Uiso work and look only once.

We have to look over and over again because the registers 
are too much fascinating.

The way the artist use is specific elements of expression, 
the line and the colors and what that represent, are per-
fectly married. But married by order of sentiment, of the 
expression, no by the simply dexterity or correction of draw 
and painting. The ways of implement the draw and of use 
the colors, seduce and instigate the vision.

What interested to Uiso is register in the paper or in the 
canvas the reading of is sentiment against of facts, of 
landscapes, of human expressions. Because the purpose 
of work of art, is not represent the reality, or narrate events, 
it’s, and I knows well, under the pretext of these narratives 
e representations, to establish harmony or contrast bet-
ween the lines and colors 

Whether the painting of Uiso is beautiful or ugly, is ignoring 
the old ideas of Socrates: “The real beauty, is only when 
the soul inside it harmonises with the external form”.

Capture the external image and use the sense to translate 
it into making a work terms, is a daily task that the artist 
feels happy to work. 

He uses the deformation to adapt the gestures and images 
of realities outside the inner image of reality and may even 
eliminate it, to abstraction, so he refuses to technical lear-
ning in the traditional sense and creates a personal and very 
technical, non , appropriate to his expressive purposes.

It was a very particular and unique way that Uiso see Salva-
dor. Captured their colors, their people, their magic and lived 
the days soteropolitanos plastic transcribing their records 
so great.

Despite my little interaction with the Valencian artist, I could 
be sure of his sincerity and firmness in the face of their work. 
Since I saw the works exhibited at the Museum of Art of 
Pernambuco, in 2004, I had the great pleasure of seeing re-
peated images reproduced in the catalog of the exhibition.

Later I saw images of works made in Cuba and Mali, through 
an excellent book published in Lisbon in 2007 and, finally, I 
was pleased to see the artist working in the studio and all its 
production in Salvador. One lesson of wisdom.
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THE DISASTER REQUIRED
[RETURN TO MONUMENTAL 
PAINTING OF UISO ALEMANY]

“The leopard died with his spots, and I never had the 
intention or thought me capable of improving”1.

Started and while it seems strange, ended in disaster2, that 
is, among other things, what happens in works of Uiso Ale-
many. What is the art itself is simplified, to give way to cha-
os. When the monster, under the rhetoric of art, comes on 
the scene, the viewer is caught in an “enchanted mourning” 
(Zaubertrauer). We must emphasize that the purpose of 
tragedy is catharsis, not the mimesis: is the presentation of 
the abyss that nothing hides. The choir is refusing to accept 
that Oedipus is the killer, but everything is already decided. 
Castoriadis repairing a section of the policy of Aristotle3, 
which warns that may be a “thought without desire”. The 
art, which is a combination of joy and sorrow, of pleasure 
and grief, no end of amazement and approval, is in some 
sense “the affection of the end of desire”- And I believe – 
insists Castoriadis – this is the direction of kátharsis”4. Eve-
rything has been or is suspended in the major works of art: 
we are facing the work without desired it, in extraordinary 
way. This is perhaps the reconciliation: an unlimited admira-
tion that impels the mind to a recognition of our limits5.

Grief and sanctification, and holy execrable, united du-
alities that still show the ambivalent6. Tragic in culture, it 
transcends the suffering, the waste or through the col-
lapse of the very act of acknowledging their. The classic 
lesson of tragedy can not be recognize that the only cure 
for fear is the justice, “and the terror is where the legitimacy 
collapses”7. The problem is, as already commented, a form 

of catharsis that canonized (the vomitory delivery) can not 
rid ourselves of the monsters. Some think that nothing is 
sacred8, while others warn, on our impulses “transgres-
sive”, a fidelity to the divine9. “The art – write Jean Clair – 
domestic all areas of the world visible and invisible, animals, 
plants, seas and fields, cities and deserts, the monsters, 
the monsters, the angels, the demons and the gods; even 
the dogs, according to Rimbaud. But there seems to have 
tamed the horror”10.

Uiso Alemany do not want dominate or sanction what he 
see. Rather, its aim is that the plastic drives are vital space. 
The “disaster” is to some extent, the construction of a place 
or, in other words, a position. The theory tries to explain the 
disaster of discontinuity as a feat of nature almost always 
positional11, but may be forced or as a theory of analogies, a 
casuality of the distant, like the flutter of butterfly in the Ama-
zon causing a disturbance at London. But it appears that our 
world, submitted for the overdose of terror, rather, more than 
connection of heterogeneous (in a way, an expanded meta-
phor), the literal description of the worst. We return to the 
recommendation of Leonardo da Vinci of represent the battle 
by means of corpses converted in dust, paint the blood with 
its own color, also mixed with the powder, while men teeth or 
pinch hit in the face with fistes in the agony of death. 

It must teased from the disturbing images sure the merci-
less gaze of the art beyond the limits of fear12. The quake 
and that gives pleasure to look at Uiso Alemany is the 
embodiment, the nudity, the matter is that the feet on the 
floor area.

Among the conflitcts that characterize our times, perhaps 
deserves a place paramount the antagonism between the 
abstraction that is increasingly crucial in our lives, and the 
flood of images pseudo concrete. If we can understand the 
abstract as the progressive self discovery the foundations 
of art materials in a process of natural unpictorial13, we also 
understand that in this case, is at core of the modern. There 
is, without doubt, a considerable divide between the mod-
ernist epic (exemplified in the case of painting by american 
abstract expressionism) and the existential nihilistic ges-
tures (which could lie within a few moments of the infor-
mal european) and new forms of abstraction which arise 
after the dematerialization concept, a phenomenological 
datidade the minimal and, of course, the crisis of the great 
stories occurred within the postmodern condition. Alemany 
know the effectiveness of dripping as a manifestation of 
energy that must be controlled14. It produces a sparse ex-
pansion of paiting, which lies in the certainty there anything 
behind the table and there is obviously a model of vision 
that is similar to the nature15. Even so, the painting of the 
Valencian designer does not merely rely on chance or sedi-
mented on the floor to give the whole spot protagonism. In 
his case, there is a figurative passion after having assimi-
lated the despair of abstract expressionism; it is followed 
with consistency and without mannerism, the tradition of 
modern painting, the surface tension of that praise as a 
continuation of Greenberg concessions of cubism.

“It is very difficult to speak of painting today, because is very 
difficult to see it. Generally, the paint does not want to be 
seen properly, but be absorbed visually and travel without 
a trace. Would in some sense, the aesthetic form of simpli-
fied exchange possible. However, the speech that would 
be better to define a speech in which there was nothing 
to see. The equivalent of an object that is not”16. The para-
doxical logic, which is dedining the vision of contemporary 
prostheses, but is also widespread in fractured tradition of 
painting, place the encrypted speech acceptance function 
of the veil. We must understand that the painting not the 
zero, but an imperfect erasure or perhaps the strength of 
signals converted into clichés17. The haptic vision18 of Uiso 
Alemany meets the other, confidence in travel as a source 
to boost your imagination. The key to authenticity and vital-
ity that is sedimented in his paintings mean while, a kind 
of fighting shape, taking advantage of the random draw-
ing and gestural dynamic. This is, without doubt, a master 
in the art to adjust the colors, with an incredible ability to 
weigh19, aware of the colorist formula: “who takes the color 
to its pure internal relations (hot-cold, expansion-contrac-
tion), then it completely dominates”20.

When you contemplate the “portraits” of Uiso Alemany, 
gives the impression of having tried to erase the faces or 
transmit the disturbance of what is already rich. With nerv-

ous dashes forward the presence of human waste. Could 
speak of a figure that is not face21 or a nudity that makes 
visible not only the erotic but the quality of the body without 
organs that Deleuze and Guattari amplified from the abism 
that Artaud opened in Heliogábalo. But in this case, these 
are powerful images and marks22. It should be noted that 
the subject is too close to fantasy, it produces the auto-
matic off. Stay in the room, the painting as aphánisis23.

But as a secret treasure (agalma: jewel that shine in the dark 
and seduces vertiginously), which guarantees a minimum of 
consistency to be the subject fantasmatics; remember that 
the object as an object of fantasy is something more than 
my self, this is “what” that allows me to perceive myself as 
a “worthy of desire of the other”. The original question of 
desire is not to wonder what is really what you mean, but 
it expects to know what others want from me: what they 
see in me? What am I for the others? In a more topological 
terms: the division of the subject is not a division between 
me and another, between two contents, but the division 
between something and nothing, between the feature of 
identification and empty. “Decentering means as the first 
ambiguity, the oscillation between symbol and imaginary – 
the indecision on the whereabouts of my true key, I in my 
“real” or in my mask external, with the possible implications 
that my symbolic mask can be “more real” that the hid-
den, the “true face” behind the same”24. The decentering 
(instead of the screen Cartesian consciousness which is 
the central focus of subjectivity) is in some sense, a means 
of identification of empty. Even if located, a painting is lost. 
“The time is out of joint. The world is evil. Is worn out, but 
no longer wear your account. Old age or youth – no longer 
has it. The world has a older age. Lack us to measure its 
extent. […] Counter-time. The time is out of joint. Theatri-
cal speech and talks about Hamlet to the world of theater, 
history and politics. A season lost the north. Everything, 
starting with the time, untidy, unfair or inappropriate. The 
world is very evil, wearing it as we age, as also the open-
ing of the Painter of Athens helm (as the taste of Marx, of 
course). Since this is the speech of a painter, as a show 
or speak in front of a painting: “How goes the world? – It 
wears, sir, as it grows””25. Uiso Alemany is a visceral artist 
not drift off to the abstract or the emptying repetitive mini-
malist, but that takes advantage of the muddy because 
trust, without any doubt in the power of the body, ie the 
ability of the offender instincts..

As stated Sausseare, “the subject hallucinate your world”. 
Perhaps, without having extreme shortages, the time has 
come to bake a slipper to try to satisfy a hungry old26. The 
deep surface27 of the painting of Uiso Alemany call con-
stantly seeking, after all, your satisfaction, in other words, 
the plastic drive is satisfaction in the motion to suppress 
this satisfaction. Uiso Alemany projects or to some extent 
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reflects the lack of constituent subject who is both an ex-
cessive presence of the “impossible”28.

The fury of epic gear is faced the turmoil of the simulacra 
of our own culture29. We must try to cross (traverser) the 
fantasy, knowing that the direction as shown Lévi-Strauss 
or Lacan, probably is a surface effect, a mirage, a scum. 
A symptomatic reading reveals the illusion of substance, 
depth and completeness in favor of the reality of the crop, 
the rupture or maturation. The art is always trying to win 
“another scene”, ie the place in which to exercise its sig-
nificant role in the production of meanings that are not ac-
quired by the subject and shows that this be separated by 
a barrier of resistance. 

The art could hammer this requires the symptom, ie the 
truth. In conjunction with the symbol of the symptom is only 
a false hole30. The language is related to something that 
breaks the real. And we (subject / bars), to avoid dissolving 
us, we need to resume the experiment, although by half-
words. “The real is - Lacan points - the tangles of true. It 
was precisely this that led me to the idea of the naked, the 
fact that the real is autoperfurar for its use to create the full 
sense of which slides, which is drawn by the image of the 
hole that the issuing body, or the mouth in that it sucks. 
There is a centrifugal dynamics of the gaze, ie that part of 
the eye that sees, but also the blind spot. Part of the mo-
ment and have to see it as a support. Indeed, the eye sees 
instantly. This is called the intuition, with which even what is 
called the space in the image”31. The real is always a frag-
ment, a nucleus around which the mind weaves stories, 
the stigma is not the real tangle with anything. Between the 
voracious passion and feeling disconcerted, we have the 
impression that everything is dissolved in non-sense. Ale-
many Uiso know the time of the painting allows us to look 
at things until we lose sight of that and to get ourselves the 
pleasure of loss32.

The figuration of bizarre and disturbing Uiso Alemany 
could understand it in the direction of physiological aes-
thetics33, a power of other forms of experience. After dis-
appearing for intimacy, can come an art of caring for them 
from a natural marvel of the body, similar to what Lacan 
called extimité, a complex process that started in a deep 
relationship with the Thing34.

We are immersed in on-time. And obviously the accident re-
quires the subject to metamorphosis, the desire for survival, 
its appearance, in other words, its “clothing”. To Perniola, the 
body that have sexual experience is not neutral but machine 
thing, costume, or consists of many types, overlapping inter-
locking. “The experience of skin and body as a set of tissue 
is, by its external environment, the most opposite you can 
find that the ethical and aesthetic spiritualism”35. The radical 

leads her to conceive the idea of body as strange outfit, 
something that could extend up to a clothing libido can arise 
where an excitation material such as speculative, in which 
the subject may be in anonymous36. Although the bodies 
that dance or fight in capoeira, as in that fascinating tables 
Uiso Alemany painted in Olinda, may be naked, in that field, 
already mentioned, the eroticism of violence. But it may be 
that will never produce the nudity, because ultimately that is 
left after the disclosure, are meat spills or dust, this extreme 
coverage involving all things. Remember that usually deal 
with the essential myths of the painful discovery of hard lim-
its, even to make the flight, something again37. Not so easily 
escape the exteriority, the tissue (painting, oil spill, report) 
back, fold it endlessly. The bodies are encrypted (mise em 
crypte) the clothes (white towel in the spill of black sitting in 
one of his recent paintings or that other woman who brings 
a hypnotic red shirt with yellow dots, a screen that, however, 
let one of their breasts to read), the art is inevitably subject 
the ornaments (párerga), outside the margin against which 
reacts the philosophical discourse38. Contemplating the ta-
bles of Uiso Alemany, have warned that something of testi-
mony or memory of a different embodiment, are the result 
of the encounter with the other. Here the railings and local 
bodies are vast39. Ecce Homo: the body is a wound. Our 
age is full of scars and tattoos, but the look that is required 
is the eye without lid40.

Uiso Alemany enjoyments beyond the experience of having 
a full body41; there are many moments of his work, from its 
prowess to paint bodies on the beach of Saler to masterful 
series painted in Olinda, an embodiment of the primitive or 
primordial. An art, in terms of Severo Sarduy, hipertélica, an 
entry in the skin that makes us think of the tattoo, some-
thing baroque and excessive, a fantasmatics adhesion be-
tween the armor and illusion42. That activation of the ritual 
dimension of the subject, it produces a denuding necessar-
ily leading to animals and, of course, the dynamics of eroti-
cism abysmal. Field of violence, which is the eroticism is the 
dissolution, the destruction of being closed, which is a nor-
mal state in participating in the game. One form of extreme 
violence is the nudity, which is a paradoxical state of com-
munication, or better, be a rupture of a pathetic ceremony 
in which occurs the passage of humanity to the brute: “De-
cisive action is to strip. The nudity is opposed to the closed 
state, ie the state of discontinuous existence. It is a state of 
communication that reveals the search for a possible con-
tinuity of being more than doubled on a self. The bodies 
open to the continuation of such conduct secret that gives 
us the feeling of obscenity. The obscenity means a disorder 
that affects a condition of the bodies as the possession, 
the possession of individuality lasting and affirmed”43. Uiso 
Alemany constantly attends to the dynamics of desire of 
the body, from the primitive to those situations in which we 
are unable to be deprived of the ballast of a contemporary 

decorative. In some photos, you can see is this artist with 
the Cuban painter Mederos, up to total nudity to the color 
bar, a dynamic that is both the game as a fusion with the 
shamanic “land.” The art knows the turmoil of evil, where 
the dirt comes to an irreducible exteriority in which we must 
be able to fall for an overrun of the (damn) I44.

Georges Bataille has a big finger to test the foot, illustrated 
by photographs of powerful Boiffard, which indicates that 
which is aberrant in this part of the body is your contact 
with the clay, a kind of bond with the animal that would 
segregate it. The palpitations bloody body must remain hid-
den in the foot are the remains of a fallen existence, there 
are mixed sex and the death, the mud stuck to our need 
to escape “the unpleasant aspect cadaveric while loud and 
proud of the great toe corresponds to this derrisão and 
gives an expression superaguda the disorder of the human 
body, the work of a violent disagreement bodies”45. In the 
work of Uiso Alemany, many bare feet and almost never 
shoes. When the foot46 as a brand is, so primitive in the 
world. You must take your shoes to enter certain sacred 
places or at home of a host, which, as we read in the Gos-
pel of St. Luke, in offering to wash their feet. In the opposite 
direction, the nakedness of the foot becomes a mark of 
unworthiness (the captive) or sign of mourning”47. But be-
low this religious dimension of bare feet, that gesture that 
reduces the Terreal to feel, that is, the urgency of death, is 
the conscience, of Western thought itself, the bodenlosig-
keit (the absence of ground) and in fact, what we need is 
more than a thought that serves as a cement, a confronta-
tion with a terrible background, or better, a drop the abyss, 
without with that in mind that more than one substance 
need a founding alterity in which to articulate is the desire. 
Without doubt, the left shoe pushes the imagination to that 
territory where everything becomes a fetish, a symbol of 
something, while its denial, the rest laceration essential, 
ie, a fracture of I. As present, the subject fetish-is, indeed, 
something concrete and tangible to, but as a presence of 
absence is at the same time, intangible and intangibles, be-
cause continuously refers to himself more than for some-
thing that may never actually have it. The endless repetition 
refers to the fetish that is never unique, but something re-
placeable, without any of its incarnations can exhaust all 
of which is the figure48. What we have is not the full sense, 
or little more or less, but the rest: these shoes naked, use 
things uncertain, overturned on its abandonment of thing 
has nothing to do”49.

We must be prepared to hear the unheard. But as touch-
ing the body with the incorporalidade sense? Perhaps we 
would have to make sense of a touch, a touch, a port. 
This touch is the limit, the spacing of existence. I think, 
after these ramblings that you wanted to communicate an 
extraordinary event, which is the decisive touch things with 

the language. “Play the disruption of sense - says Jean-
Luc Nancy -, that is what, for my part, I am interested in 
the subject of the body”50. Touch bottom or, better, aware 
of the ground. For my feet I play me, it is playing out. The 
I is a touch of exteriority51, but above the body is a tone, 
a voltage (derived for the rigor mortis or the inconsistency 
of rot). “A body is what pushes the limits to the extreme, 
blindly, trying, so touching. Experience of what? Experi-
ence of “feeling” of playing to yourself. [...]The body is the 
experience of touching the untouchable indefinitely, but 
that the untouchable is nothing that is behind or inside a 
home or a, or a mass, not a god. The untouchable is that 
it touches. You can also use another word to say this: the 
play, by which it is played, is the order of emotion52. “ What 
comes to painting, or rather, what is approaching is the 
absence of figuration53.

“Paint - Deleuze notes in his critical study on Bacon - you 
have no model to represent or story to tell. Since then it 
has two ways to escape the figurative: to the pure form of 
abstraction, or for purely figural, by extraction or isolation. 
If the painter tends to Figure, go for the second route, will 
have to oppose the “figural” to the figurative”54. Uiso Ale-
many continues, in its own way, in the way of feeling55 and 
of course trying it again and again for the record done. It is 
true that painting is not just an overlay that hides its merits, 
it can also understand the process as an art stubborn to 
evacuate the inmates there are in or beyond the represen-
tation. Something concrete and at the same time, abstract: 
being in the screen and mark the territory56. The paint re-
sponds to a need inside and eagerness to legitimize the 
heterogeneous. Dispersion and improvisation does not ex-
clude, at any time, a tenacious desire to “sort”, but instead 
of falling into geometrização, which dominates the painting 
of Uiso is Pulsional. It could even refer to as a gatafunho 
that sedimented in painting, the public dimension to a form 
that is essentially private, is an expression of loneliness at 
the center of all creation57. It should be noted that before 
the opinion that the Freudian unconscious, and showed the 
dreams, it was a book of images, obtained from repressed 
memories, Clement Greenberg sustinha that painters in 
the unconscious gatafunhos produced, at most, shapes 
and colors with a likeness “schematic”, ie flat and abstract, 
instead of a likeness “realistic” tied to actual events. In the 
limit, those gatafunhos could be completely abstract. Ba-
taille noted in his essay on The Art primitif of Luquet, both 
the child and the adult need to be imposed on them by 
changing things, and the change is initially a destructive 
activity: just after the brands of destructive vandalism that 
there was a recognition by similarity and the creation of 
signs58. At the time of origin, Bataille found not only the 
honesty of chance, while invoked the image of the child, 
or rather, the children retain their sloppy that unbridled en-
ergy in some artists who combine a passion for matters of 
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urgency to impose emergency their gestures. There is an 
anthropological dimension in ancestral creator who enters 
a space exhibition and the first thing that does is to destroy 
the purity higienizante, a behavior that reminds one institu-
tion, examined the culture of Fiji, the VASU, thanks to which 
his nephew has the right at home his noble uncle to take, 
consume and destroy everything that belongs to this clan 
and its59. The child relies on chaotic time instant, is like a 
hunter who sniff things. “Sometimes it writes Benjamin - as 
in dreams: do not know anything enduring, it all happens, 
he says, will survive, the surprises. Their years of nomadism 
are hours in the jungle of dream. From there drag the prey 
to the house to clean, store and disenchant. Your drawers 
should be arsenal and zoo, a museum of crime and crypt. 
“By order” would destroy a building full of nuts that are 
thorny mangroves of paper tin which are treasures of silver, 
the cubes of wooden coffins are of trees that are Cactáceas 
Totem and cents are copper shields. It’s time that the child 
helps to get the wardrobe of the mother and father’s library, 
but in their own Couto Hunting is still the guest unstable 
and bellicose”60. Enough, in fact, open the drawer of a child 
to understand that the foreign order was a form of camou-
flage in the family. The stickers, the paper ripping, sweets or 
remains of the medals in competitions in the school are so 
messy that it seems impossible to recover it in that drawer-
treasure, the “harmony”, unless it is to pour the floor, ie that 
produce a disaster deliberate. Is not “logical” to think that 
the works of art, but examined, as did Rene Thom, from 
its shape, tending to stability, after having passed through 
stages of instability or “jumps tend to stability,”61 especially 
when we have a close view of the achievements of children 
and sloppy know your room to spare standard and funda-
mentally chaotic. The impulse (child) sadistic (primary) may 
arise from the desire to fill a void or to overcome anxiety, 
manifest as the expression of reactive trends62. Uiso has 
much of “sloppy child”, always ready to attack the media, 
to cut metal surfaces or a body blow to a box of wood, 
pouring paint, imposing their energetic gestures.

When we observe a table, we see an accumulation of ges-
tures, the overlap and organization of materials, the desire 
to win the inanimate life, but we do not see their hand. The 
image is an immense poem without words, in this area 
are the events at the mercy of gravity “in some way, each 
painting comes from a conflict between opposing forces”63. 
There is another point in this world of shadows and soli-
tude, beyond the framework itself, the spectator has to 
penetrate inside, find themselves at the mercy of the move-
ment, feel the attraction and dissonance64. What is at issue 
in modernity are not, as was often said, the images, but the 
gestures: many were lost, others have become definitely 
pathetic. “The being of language - writes Giorgio Agam-
ben - is a great lapse of memory, as an incurable lack of 
words”65. The gesture is a pure, something that can under-

stand itself as a power display. Specifically, the act of paint-
ing is a movement full of meaning, movement that have 
a puzzle, arrow, direction, indication, route that coincides 
with the target of gaze. Flusser says that the gesture of 
painting is a moment of self-analysis, ie, consciousness of 
itself, which intertwine with the meaning to have meaning, 
the possibility of changing the world and be there for the 
other: “the table will advance to the painting gesture, and 
the painting comes to the gesture set and solidified”66. In 
Uiso Alemany find a personal dimension of the gesture, a 
dynamic in which the overflow of the geometric. To under-
stand that the gesture is significant imagery of modern art: 
“The modern painting, abstract expressionism in particular, 
emphasizes precisely this production of significant, but it 
would be illegitimate, therefore, assume that this practice 
implies a deconstruction, a violation or transgression the 
pictorial space”67. The pictorial gestures from Uiso Alemany 
is a kind of sedimentation pulsional of mind in which the 
events are literally part of the germ. “The very trait - Derrida 
writes - draws up and removes it from there, it attracts and 
moves around by itself. It is. Lies between the coast and 
visible from central ghost which fascinated us”68. One of the 
striking features of this book is the melody and differentia-
tion (the rate that the magma organize pictorial), as output 
from one iteration of the gesture and life out of you itself to 
the dream. The hand is guided by a vision devorante but 
also by a Pulsional which relies on random delay. In large 
formats Uiso Alemany, with a powerful body, there is a kind 
of “dissonant resonances. “In art, in painting as in music, 
is not to reproduce or invent ways but to capture forces. 
That is why any art is figurative. The famous formula of Klee 
“not to the visible, but make visible” does not mean any-
thing else. The task of painting is defined as the attempt to 
render visible forces that are not”69. 

The painting of Uiso is characterized by great spontaneity 
that fragments the real70: gives us an event of maximum 
intensity, run with a brutal determination. The works of 
Alemany Uiso embody the monstrous, that often means in 
place that can manifest itself the sublime71, this feeling of 
terror that allows the right profile to avoid is the loss of the 
concept, purpose is endless, the threshold is uncertain. 
The painting of Uiso Alemany, such as Barnett Newman, 
requires the viewer a sense of place, as if, thanks to their 
tables, knowing that is there. The metaphysical mystery, 
a mixture of amazement and fervor along with the desire 
to produce there any kind of sense, “makes the project 
remains open, as a territory that we have to dwell on the 
more extreme subtlety. One day asked the writer Vladimir 
Nabokov in life is something that surprises, it replied that it 
was the wonder of consciousness, “that window that sud-
denly opens to a sunny landscape in the middle of the night 
is not.” Uiso Alemany opens through their paintings, this 
wonderful window, to the delight in disgusting72 requires 

determined compositions of gestures, Giza spaces lo-
cated in the meeting, make allegory ways that allow us 
to enter a territory of pleasure, where the desires are bla-
tantly materialized.

Our present search everywhere, a plea, but the images 
were almost always promises the other: the unfathomable 
leap in that place that has no floor. Heidegger proposed 
a change of tone in the proposition of the plea from the 
following question: left to determine to what extent appro-
priate to the essence of the game from the ground to be, 
or we will be thinking and rationale, be such as fund-and- 
abyss, from the essence of the game and, besides, the 
game that we, the mortals, we have, we only exist and are 
in that inhabit near to death? he game is essentially the 
basis73. The precariousness of life, the feeling or belief that 
things can disappear at any time, this is the way the work of 
Uiso Alemany. The depth goes beyond magic characteristic 
of psychology of the artist. In the imaginary Uiso Alemany 
is vitally important mitopoético the subconscious, that is, 
the psychology of the archetypes of Jung. Since the time 
eónico the suction of the shadow, the simultaneity of the 
soul, will open up a gap in which symbolic processes are 
of great fertility. 

Though these psychological condensation are also literally 
precipices. “Among all the arts-Deleuze points - the paint-
ing is the one that necessarily includes,” hysterical, “its own 
disaster and it is since then as an escape to the front”74. It is 
not, however, a simple move, but to seek the floor, crouch 
or deepen, as does Uiso Alemany, to leave footprints on 
the surface the more intense75. His work, of great vitality76, 
gives the game a very serious dimension.

Delacroix spoke in his diary in mid-1824, the “quiet power of 
the painting,” the necessity of “happy dust” that inspires the 
desire to paint and the desire to extend “on a screen brown 
or red a good color, fat and thick. “An art that could be 
construed as, the manner of Gilpin as the rest of the intel-
lect”, that is, assuming the sublime emotion, and from that 
ecstatic delight, understand that there happens something 
that makes any speech or at least leads to the deliberate 
neglect of the whole effort of intelligibility. The mysterious 
presence of the framework is something that, as down the 
dictum horaciano, is similar to painting, however, not only 
silence, as appears to prevent the achievement of a “sense” 
last word. The work of art thrill us both in its details and the 
overall impression that, in context, are the emblem of the 
process “through which the painting reaches its peak about 
to let her hear the silence original creator”77. The detail gets 
the picture of surprise and touches the viewer, takes them 
and puts us in a state of syncope significant. The paint-
ing of Alemany Uiso offers us with something as ancient 
as the potlatch. A grueling situation, where the surplus is 

consumed until it destroys. The gestures teased something 
that, despite the appearance, it is tremendously subtle: not 
exist without the combination of accident and eagerness 
to order what we know is destined to tearing. We can, as 
if by chance alegorizam certain paintings by Uiso Alemany, 
lose your head, but there is also the possibility of accepting 
the chance, to understand that in the fall and can clinamen 
to maximum intensity. We hope that you can open from 
the indeterminacy of destination or even the destinerran-
cia. “Therefore - Derrida writes - I believe that, like death, 
indizibilidade, that we call” destinerrancia,“a possibility 
which is not a gesture of never reaching its destination, is 
the condition of the movement of desire that otherwise, die 
beforehand”78. Derrida maintains that, because there is no 
full presence, you can experience, among other things, the 
work of art79.

Without the possibility of difference, the desire of presence 
as such would not find in any way, your room to breathe, 
which means that the dissatisfaction as drag destination: 
the difference, ultimately, provides the prohibiting, making 
possible, pass the paradox, the same thing that makes it 
impossible. Román Calle noted that the creativity of Uiso 
Alemany is deconstructive and fragmented, “openly tree 
in its formal investigation process, and centrifuge that de-
vours everything that captures, which relates to the obses-
sion with mere suggestions which juxtaposed, reviews and 
references multiplies rather than summarize the unit. This 
is in my way of seeing the trail of vitalist fragmented images 
that Uiso Alemany was leaving in its path, displacement, 
perhaps to better promote our paused follow his restless, 
visceral and exotic aesthetic walk by the existence of the 
four corners of the world as wanting to escape the history 
of art, to better hide the banks of the River Niger and min-
gle with their people fully or walk without haste in Baracoa, 
recalling that Africa also live in Cuba”80.

Paint the mask space. “And that is - ask Slavoj Zizek - the 
art (the act of painting) but deposited an attempt to” estab-
lish “in this painting traumatic dimension of exorcise it to 
externalize it in the work of art”81. This sedimentation is the 
result both of the battle that triggered the study of the artist 
and the experimental data brings its passion for traveling. 
The destination of their journeys is, pass the redundancy, 
eschatological: in the end without end is not necessary as 
the reflective mind. “To understand and come to under-
stand or that were only a fraction of the work of pictorial 
Uiso would loom of no fear and without delay to the landfill 
where the world dumps its slag organic”82. The potlatch I 
find the work of Uiso Alemany is a meaningful way of luxury, 
the processes that drive the surface83 assume “the return 
of the living truth of the immensity exuberance”84. The art-
ist composes a picture or ambivalent tension between the 
subjectivity of nomadism and roots: a native surrendered 
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to the pleasure of the journey. “I - says Uiso Alemany - em-
bowel of the ancient, dark, primitive and poetic that hu-
man beings”85. This master of arts infidelity86 managed to 
resurrect the monkey, or in other words, this man had been 
isolated from himself, “of its contradictions and its sophis-
ticated structure of relations and easements, which devel-
oped to become in their own cage”87. If the relationship with 
the world is eschatological and monstrous, of course the 
relationship with the truth has to be indirect, in addition to 
the mimicry, and I repeat, the comfort that leads to only the 
“right”, ie the poor: “Be artist today is a situation that no 
longer sustains the beautiful feeling of great sacred func-
tion or social; no longer occupy a place in the pantheon 
serenely bourgeois of Lighthouses of mankind: it is, at the 
time of each work, you see it - from the moment that is 
no longer a priest - in itself to confront those aspects of 
modern subjectivity which are the ideological fatigue, poor 
social awareness, the attraction and repulsion of the art 
easy, the fear of liability or the incessant scruple which the 
artist divides between solitude and sociality”88. Even the 
monkeys support a desertified area - such as artists, add 
it. The sacred animal in India that is not appropriate for all 
and not take anything as “sacred” ends up being the image 
metamorphosis89. “There is no beginning, no word origi-
nal, each is a metaphor of another word that is a metaphor 
of another and so on. All are translations of translations. 
Transparency in which the back is the reverse: the fixity is 
always momentary90. This is monstrous: a reality in constant 
change, where the identity is between the simian and re-
flective place, where the insurrection of the matter requires 
us to go to another beginning. Aboriginal, that is entered 
in the soil, the stubborn obsessions with playful gestures, 
rabid, exciting. The impulse is not reminiscent of traveling, 
but knows that it is important to move to the alterity91.

The work of excessive and Transgressor Uiso Alemany is 
based to some extent, in the absence of prohibition sym-
bolic, a sort of “superegoização” direct Ideal imagination 
it takes to enjoy the symptom. To understand that, for 
Freud, the perversion is not subversive, and more, the un-
conscious is not accessible through it. The exteriorization, 
almost obscene, the evil is that both broaden and uncon-
scious fantasies are being lost. Do these ideas is a mythol-
ogy implicit, unconscious as the veil. “The perverse, with 
its certainty about seeking joy, hide the gap, the question 
queimante, “the stone in the path, which is the core of the 
unconscious”92. Zizek maintains that in the era of “decline 
of Oedipus”, in which subjectivity is no longer the paradigm 
of the subject included in the law through the paternal sym-
bolic castration, but the subject of “polymorphous perverse” 
that fulfills the mandate superegóico of enjoyments, we his-
terizar of the subject, ie, retrieve that field of battle between 
the secret desires and prohibitions symbolic. The aesthet-
ics of the absence of a world in rapid transformation93 may 

need the “magic block” that is intertwined in the instinct 
of destruction94. The position-provocative would be a lost 
file, a cleared area or, in Lacanian terms, the subject bar. 
What is Uiso Alemany set their ardent passions, draw what 
you see, without fear into the disaster. “So, while the paint-
ing becomes a painting and a painting-disaster-diagram. 
This time, the closest to the disaster in the near absolute, 
is where modern man finds his rhythm”95. The feelings and 
visions may sediment on the screen in many ways, but the 
hand can also be guided by impulses that have nothing to 
do with the concept or the structure of representation. The 
painter, as Valery said, provides your body, “immersed in 
the visible, his body, he is visible, the seer is not appropriate 
what you see: just look at it closer, it opens the world”96.

The act of painting can take us to the brink of the abyss 
into which we put out with it without losing the intensity of 
the experience97 a time of true bliss. Alemany Uiso left to 
lead by kairós, improvisation, pass the paradox, studied 
up to its smallest details98. We must learn from the growth 
of things in nature and come to decide what is the appro-
priate time. Perhaps the chronological time weather and 
time do not speak of anything other than a mixture, ie the 
kairós, what is conducive99. 

The light makes things visible at the time required for the 
flight time of nature: there join the cutting and continuity, 
and the static fluid100. In the diagram, that chaos is also 
germ, order and rhythm101, or rhizome, is the truth sedi-
mented in painting, which probably will be, as the entire 
final act, a disaster. Winnicott says that the achievement 
of unitary status and the depressive position enables the 
dramatization of the chaos of the divisions and dissocia-
tions in the world of internal staff, being embedded in 
these complex dramatisations the results of experiments 
instinctive personal102.

“As Derrida said, the whole poem is in danger of lack of 
sense and would not be nothing without this risk. And more 
than death, the fear is that in question, as Eliot said, the 
terrible moment of having nothing to think about. Nothing 
to think about, nothing to talk or anything feel that: only 
a terrible and beautiful heavy-nerves”103. This is a major 
disaster: (not have) nothing to think about. The only thing 
that remains is a kind of purr, nervous gestures that cling 
to anything, the old concern about certain objects. “Any 
man fleeing the disaster. And yet, talking to us the disaster, 
the disaster is our eyes, and saw the eye of the ass. This 
despite the fact that on the morning following the night of 
drunkenness, have been the fly to show us the path. It is 
not surprising that alcohol does not remember anything”104. 
Any event already points to the fall, the ruin, the gray is the 
right destination105. We know what is prohibited: convert 
aesthetic beauty in the disaster, making the destruction of 

something wonderful106. And yet, we fall into the trap, with-
out pausing to show sublimation of the worst. We would 
have to bury all the nostalgia of adeleiro as the rhetoric of 
rising entulheiras should be noted that the bird phoenix 
burns in the fire of their own shit107. Our target is to develop 
a critique from the work ruined or reduced to ashes108.

Uiso Alemany emerged victorious confrontation with the 
beauty of the jellyfish109, the apostrophe exorcise all fears. 
The area has come a map that is always incomplete110. As 
a native Australian, is the guide lines of the song. What we 
hear in his work is an exaggerated praise of carnality, a furi-
ous urgency on what we play. “The mad artist - writes Med-
eros juice with knowledge of the subject - found that Cuba 
itself reeks of Mali in Mali and that you can smell it, so you 
feel very at ease to paint his vision in Batabanó Africa. This 
type spreads that come with all the bad intention of staying 
in the History of Art has once again black to mimic some 
secret characters and lift with a work force, excessive force 
pictorial”111. We must be able to support our dreams112; we 
must always take risks, to the last moment we should not 
lower our guard, because the logic of the paternal, of tradi-
tion and already know is a permanent threat, making even 
the most furious finish by mincing it. Before succumbing 
to the taxidermist, touches everyone will have to take the 
ring and even threaten the worst possible way the ances-
tors113. Uiso deliver tremendous visions, fragments of eve-
ryday life, a revelation of a world that is neither little more 
or less harmonious. “There is no scheme that prescribes 
freedom as the” sense “of the world bodies, and there is no 
figure that (re) present this” sense “in this world. Thus, there 
is no body, no Organon of the world - but also could not 
have two “worlds” (plural, contradictory). That is true that 
the world body is “unclean,” anxiety and sore bodies that 
are both in space and in light of the implosion of the black 
hole. The infinite spent a few grams, the thrill of the cre-
ated world, is written and is also an earthquake: the move-
ment is also the grinding of tectonic and gravity collapse 
of seats”114. In the intense work of Uiso, feel the weight of 
the body115 that is able to stand up and fall. “Most authors 
- writes Deleuze in his study of Francis Bacon - faced with 
the problem of intensity in the feeling seems to have found 
the same answer: the difference in intensity experienced in 
the fall”116. The fall is more alive in that sense, what is that 
feeling is experienced as living: the pace is an asset. 

Uiso Alemany develop Brazil as a mixture of sensuality and 
violence, ie as an area of constant struggle. Of poultry in the 
Olinda fleeting visions around the Pelourinho in Salvador 
da Bahia, the painter was able to fix it. Uiso is aware that 
their views can be troublesome Brazilian, because both 
have something to hide: the desolation, the fatal day. But 
these human mirabilis are also examples of inventive im-
perishable wealth of life, Degas found that the unexpected 

appearance in the model as a fringe hardly franqueável117. 
“Sometimes their paintings become projected on screen 
where signs and shadows, lines and spots, or where a sim-
ple linear design maintains the representation of a picture 
on your - guessed - tropical and exotic. And suddenly, it 
comes in, in the same pictorial margins, face a huge scene 
or a dream, on which large funds appear only isolated sec-
tions of color. Or surprise us, below, the sudden presence 
of a mask iracunda of a totem protector, a shield or a fet-
ish left, which emerge, roundabouts and apparatus, the 
intense theatricality major formats”118. In his work there is 
seduction, promiscuity and autobiography. But above all, 
life is sedimented, the stark reality, we could call it “tragic 
wisdom”119, as and when entendêssemos that there is no 
fatalism in Uiso or a pessimistic look, but a deep emotion. 
Ultimately, the painting says the same thing: I saw this120. 
Uiso Alemany was to paint with a feverish intensity in Ladei-
ra do Desterro, a neighborhood where no problem missing 
the malandros. His paintings and drawings, carnal, eager 
and energetic, are traces: evidence from a passage121. Its 
area of meetings is not only marked by rootlessness, and 
is part of the “delusion”: “in this cosmos - writes his own 
Uiso- they are there and the most incredible things, that mix 
so naturally as if they ignore or destroy”122. Uiso Alemany 
surrendered his life to that on the surreal, could be called 
l’amour fou, each of his trips was an attempt to achieve the 
meeting or, rather, a series of gestures that would target 
the effect of chance that Breton explained as a mixture of 
fear that causes panic and joy. All your aesthetic is a radi-
cal example of beauty compulsive123. We must learn eve-
rything, cluttering our senses to penetrate in the disaster. 
It is not cruel and do something “real” but to look to the 
smallest detail, the cracks of life, the furrows of a face, the 
cracks of bread124.

And dare to say, without any excuses, I am also a paint-
er125. The travel Uiso Alemany always seek the magmatic, 
which leaves in its wake in Salvador da Bahia, a city of “ex-
ile” more enjoyments. The word disaster, a term of rhetoric 
that means the last and biggest of a poem or a tragedy, 
it serves perfectly to the monstrous closer with someone 
who thinks “is a luxury to be able to grasp that life and 
the environment with hands and do it with the painting 
because both are the same”126. Writing, as always, an art 
that (me) plays127.
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FOOTNOTES

1 Guy Debord: Panegírico, Ed. Acuarela & A. Machado, Madrid, 
2009, p. 55.
2 ““It’s like a disaster happening in canvas, in figurative and 
probabilistic data. It’s like the appearance of a new world. Be-
cause that marks and these traits are irrational, involuntary, 
accidental, free, random. Are not representative, illustrative, 
narrative. Neither are significant. Are traits of feelings, but feel-
ing of confusion (the confused feeling that occur at birth, say 
Cézanne). And especially, are manuals traits. Here is where the 
painter Works with rag, brush, sponge or trencher, when he 
take the paint with the hand. I tis as if the hand gain independ-
ence and extended the service of other forces, tracing marks 
no longer dependo n our will our viwe of. These almost blind 
manual marks bear witness therefore, the intrusion of another 
world and the visual world of figuration. Subtracted by one 
party, the table view and the organization felt about it, and be-
forhand it was figurative. If brought the hand of the painter, to 
awaken their own independence and to break the organization 
optical sovereign: i tis not seen nothing, as a disaster, a mess.” 
(Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, pp. 102-103).
3 Aristóteles: Política, III, 16, 1287 a 30-32.
4 Cornelius Castoriadis: Ventana al caos, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 2008, p. 125.
5 “We could summarize it with some words: there is magic, 
there is duel, there is what in German called Wunder and in 
Greek thaumazein, the amazing thing, something miraculous 
that more than amazed admiration, which draws in the state 
in which we and contains also a cognitive dimension, not only 
emotional. If you want to know (Aristotle said the thaumazein 
is the foundation of philosophy); and in the end is – Freud even 
uses that Word in another context –the Versohnung, a sort of 
reconciliation, reconciliation with the end of desire.” (Cornelius 
Castoriadis: Ventana al caos, Ed. Fondo de Cultura Económi-
ca, México, 2008, pp. 126-127).
6 Cfr. Jean Clair: De Inmundo, Ed. Arena, Madrid, 2007, p. 43-
44. Giorgio Agambem questioned the paradigm of the “am-
bivalente of the sacred” World have its theoretical foundation in 
Lectures on the religion of the Semites (1889) de Robert Smith, 
extending up to the Formes élémentaires de la vie religieuse 
de Émile Durkheim, and, of course, Tótem and Tabú de Freíd. 
The conceot of the numinous, proponed by Rudolf Otto, in Lo 
Santo, is the culmination of the transfer to the sphere of reli-
gious emotion psychology. The homo sacer and La sacratio, 
dont’t be, for Agamben, the onset of oscillating duality of the 
sacred but the Picture of ordinary life in the flock hasten sover-
eign. “and tus kept the memory of exclusión through the lead 
whinc they built the political dimension.” (Giorgio Agamben: 
Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, Ed. Pre-textos, 
Valencia, 1998, p. 108).
7 Terry Eagleton: Terror sagrado. La cultura del terror en la his-
toria, Ed. Complutense, Madrid, 2007, p. 37.
8 “Nothing is sacred. Each one hás the right to Express and 
profesar personally any opinion, any ideology, any religion. No 

idea is unacceptable, even the most absurd, even the most 
boring. No idea, no statement or belief that has to get rid of crit-
icism, the mockery of the ridiculous, the humor of the parody of 
the caricature, the imitation. “Will repeat in every way possible 
“wrote Georges Bataille, “the world is habitable, that they do 
not respect anything”. And Scutenaire: “There are things that 
do not play! Not enough” What sanctions, kills. The implemen-
tation is the worship. Pilgrimage, the boy is a tyrant, the woman 
an object, the life a disembodied abstraction” (Raoul Vaneigem: 
Nada es sagrado, todo se puede decir, Ed. Melusina, Barce-
lona, 2006, p. 12).
9 “In 1954, in Roberte ce soir, delivers [Klossowski] the formula in 
which the controversial notion of priesthood, devised by Rudolf 
Otto, seems to take the figure of the law: “insulted God by ex-
istente, we relieve in him them, proof that we secretly want him!”” 
(Jean Clair: De Immundo, Ed. Arena, Madrid, 2007, p. 55).
10 Jean Clair: La barbarie ordinaria. Music en Dachau, Ed. La 
Balsa de la Medusa, Madrid, 2007, p. 35.
11 “Thom uses a differential topology to from the opposite as-
sumption (the timeless Greek geometry): that changes in shape 
(as in cases in objects) are real and that the aim of science 
is capturing what is called “the incesante creation, evolution 
and destruction of forms of the universe” (Alexander Wood-
cock and Monte Davis: Teoría de las catástrofes, Ed. Cátedra, 
Madrid, 1994, p. 20). 
12 “But the piety, far from the twin fears of natural disasters of 
tragic misfortune, it is diluted – befuddle - with fear, while fear 
(the fear, the terror) can often stifle the mercy. Leonardo sug-
gests that the gaze of the artist is literally merciless. The files 
should dismay and terribilità find that a sort of beauty challeng-
ing” (Susan Sontag: Ante el dolor de los demás, Ed. Alfaguara, 
Madrid, 2003, p. 88).
13 “Sometimes seems to me that the history of modern paint-
ing can be read as the history of traditional painting placed 
upside down as a film project of back. A return and systematic 
dismantling of the mechanisms invented to make signs with 
convincing the pictorial representations of pain and triumph of 
cristiandade stories of national glory. Thus, the transparent ar-
eas are filled cubes of ink, the space is smooth, the view was 
arbitrary, the design is carefree had correspondence with the 
actual layout of the figures, the shading has been eliminated 
in favor of areas of saturated colors not concerned with the 
edges of forms, and forms no longer representative of what 
really catches the eye of perceptual reality. The monochrome 
screen is the final state of the court despicturalização, until 
it happens to someone physically attacking the very screen 
stabbed her” (Arthur C. Danto: “Abstracción” in La Madonna 
del futuro. Ensayos en un mundo del arte plural, Ed. Paidós, 
Barcelona, 2003, p. 235).
14 “The drips are a type of incontinence Peral, a sell signal for 
the whims of fluid [...].The drips stated that the painting has a 
life expressive of itself, is not a passive mass that moves where 
it wants arista, but has an energy flow on which the painter 
strives to exert its control” (Arthur C. Danto: “Pollock y el drip” 
in La Madonna del futuro. Ensayos en un mundo del arte plural, 
Ed. Paidós, Barcelona, 2003, p. 391).
15 “In his paintings [of Pollock], the visible is strikingly large 
and open but shows that something has been voluntarily 

abandoned. The tragedy lies in something that was before 
the screen, where the painter spreads its condichao of nature 
that reduces to nothing. An equivalence of visual silence more 
absolute [...] With all its bright paint trying to show that behind 
the screen do not live no more. This terrible and rebellious im-
pulse, born of a frenetic individualism, built its contribution to 
the art of suicide” (John Berger: “Una manera de compartir” 
in Siempre bienvenidos, Ed. Huerga & Fierro, Madrid, 2004, 
pp. 148-149).
16 Jean Baudrillard: “Ilusión y desilusión estética” in Letra in-
ternacional, n° 39, Madrid, 1995, p. 17.
17 “[...] A modern painting is invaded, harassed by the photos 
and clichés that have settled on the screen before the painter 
started his work. Would be done as a mistake to believe that 
the painter works on a white surface and virgen. The surface 
is invested in whole by any kind of clichés you have to break” 
(Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 21).
18 “I believe that in fact, Uiso Alemany has a strange look touch. 
It is said, a look that caresses and strikes, which hit an eye 
and retain. A wet that easily identifies with the pulse of your 
hands and the touch sensitive acute but rough on your fin-
gers.” (Román de la Calle: “Uiso Alemany: bocetos, retratos, 
escenas y secuencias. La pintura como autobiografía” in Uiso 
Alemany. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 302).
19 “A modern theory of color, which is called Ilam Albers, extract 
it from something that seems very practical. This is called the 
studies of quantity, the quantity especializante color, is the con-
siderable quantity, the weight of the color. Ends saying: “The 
quantity of studies lead us to believe that regardless of the rules 
of harmony, the whole works with any other color if their quanti-
ties are appropriate.” I think this is a modern painting” (Gilles 
Deleuze: Pintura. El concepto de diagrama, Ed. Cactus, Bue-
nos Aires, 2007, p. 274).
20 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 140.
21 Deleuze speaks of the painting of Bacon precisely to this ef-
fect: “The figure, with body, face and not even have faces. It 
has a head because the head is part of the body. [...] Bacon 
pursues a very special project as a portrait: discard the face, 
find or make the head appear on the face” (Gilles Deleuze: 
Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. Arena, Madrid, 
2002, p. 29).
22 “The body without organs is no guarantee of anything origi-
nal, as it is not also the rest of a total loss. Above is a projection, 
has nothing to do with your body, or the image of the body. 
It is a body without images” (Gilles Deleuze y Félix Guattari: 
El Anti-Edipo. Capitalismo y esquizofrenia, Ed. Paidós, Barce-
lona, 1985, p. 17).
23 “There is a separate Frechas that ever be the core of ghostly 
subject of the most superficial of its imaginary and symbolic 
identifications. - I can never take it completely (with the sense 
of symbolic integration) the core of my being ghostly. When 
I get too, what happens is aphánisis of subject: the subject 
loses consciousness token, it disintegrates. And, who knows, 
the forced of the real society even nucleus ghostly of me, his 
the most humiliating form of violence, a violence which un-
dermines the basis of my identity (mi “imagen de mí mismo”)” 

(Slavoj Zizek: El acoso de las fantasías, Ed. Siglo XXI, México, 
1999, p. 197).
24 Slavoj Zizek: El acoso de las fantasías, Ed. Siglo XXI, Méx-
ico, 1999, p. 161.
25 Jacques Derrida: “Desgastes. (Pintura de un mundo sin 
edad)” in Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo 
del duelo y la nueva internacional, Ed. Trotta, Madrid, 1995, 
p. 91.
26 “We are not surprised that a man can eyacular looking for 
a slipper, nor that use lead to the combining the best feel-
ings, but surely nobody thinks that a slipper can be used to 
cry from hunger, even extreme, an individual. Because we deal 
constantly with ghosts” (Jacques Lacan: De los nombres del 
padre, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2005, p. 24). Without wish-
ing to cause I have dared to think of an abnormal greed and 
perhaps Gordillo’s paintings is that what is really tasty be-
come indigestible.
27 “The aesthetic is great, although a specific direction from 
the pedantry and tenebrosidade, and the pathos of interiority 
and authenticity” (Mario Perniola: Contra la comunicación, Ed. 
Amorrortu, Buenos Aires, 2006, p. 120).
28 “While the object of desire is based on the lack constructive, 
(as there is in search of the missing object-cause), the issue 
of momentum is based on a constructive surplus: the exces-
sive presence of some thing inherently impossible and should 
not be there, in our present reality, the thing that, of course, 
ultimately his own subject” (Slavoj Zizek: El espinoso sujeto. 
El centro ausente de la ontología política, Ed. Paidós, Buenos 
Aires, 2001, p. 329).
29 “The drill is made an object, an artifact, though that may 
produce an effect of similarity, while masking the absence of 
a model with exageração its hiperealidade. [...] The triumph of 
modern drill replaces the appearance of actual reality. From the 
perspective of crisis in the conception of work as a model of 
imitation.” (Victor I. Stoichita: Simulacros. El efectos Pigmalión: 
de Ovidio a Hitchcock, Ed. Siruela, Madrid, 2006, pp. 12-13). 
30 Cfr. Jacques Lacan: El sinthome. El Seminario 23, Ed. Paid-
ós, Barcelona, 2006, p. 24. The libido involved in the hole, the 
same as other forms such as those representing the body and 
the real, something that according to Lacan, the foundation 
aims to achieve the art.
31 Jacques Lacan: El sinthome. El Seminario 23, Ed. Paidós, 
2006, p. 83.
32 Georges Didi-Huberman does speak in the burial of the 
image that, as leaves open the ballot box, a mix of duel and 
desire to make the ghost do not hesitate to return. A ghostly 
wished as a heuristic-time: a time to look at distant things to 
lose the view, until it went from light [...];definitely a time to be 
lost of itself” (Georges Didi-Huberman: Lo que vemos, lo que 
nos mira, Ed. Manantial, Buenos Aires, 1997, p. 175).
33 “They require a disturbing feeling and different, alien and 
bright, not reducible to the quiet harmony of the beautiful soul 
aesthetic; but even this is not enough, because it remains at 
the psychological or phenomenological. [...] a feeling enrolled 
in a irreducible exteriority to the spirit, enrolled in the folds of 
a woman’s sex or in lung cavities, in an unspeakable deed or 
a tecnological prosthesis, in a chemical substance ora n in-
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comprehensible ritual, this is, in “cosas que sienten”” (Mario 
Perniola: La estética del siglo veinte, Ed. Antonio Machado, 
2001, p. 233).
34 “Require a disturbing and feel different, alienated and shin-
ing, not reductivel the quiet harmony of the beautiful soul aes-
thetic; but this is not enough, because still in the psychological 
or phenomenological. [...] Have entered a Irreducible one end 
to the spirit, entered the folds of the sex of a woman, or the 
lung cavity, a deed or a prosthesis impronunciable technol-
ogy, a chemical substance or a ritual comprensible, ie “things 
that feel)” (Slavoj Zizek: Mirando al sesgo. Una introducción 
a Jacques Lacan a través de la cultura popular, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 2000, p. 276).
35 Mario Perniola: El sex appeal de lo inorgánico, Ed. Trama, 
Madrid, 1998, p. 66.
36 “Paradoxically approaching us from a more neutral sexual-
ity through abstinence that dare to spiritual energies and ex-
periences that offer as animal exuberance the sexuality or the 
exaltation of the soul: the luxury of first and second leads to 
exaltation of ridiculous situations, tragic, but throughout case 
of remote printing of the limited experience that accompanied 
the offer of his own body as a extrañas dress, not the pleasure 
or the desire for one another but the impersonality and specu-
lative excitement insaciable unwearying through it, enters it, 
pants so, entering, insinuated themselves, pervade us towards 
a complete exteriority, that is all surface, screen, skin” (Mario 
Perniola: El sex appeal de lo inorgánico, Ed. Trama, Madrid, 
1998, pp. 21-22).
37 Cfr. Adam Phillips: La caja de Houdini. Sobre el arte de la 
fuga, Ed. Anagrama, Barcelona, 2003, p. 44.
38 “This delineation (made by Kant in The criticism of Juicios), 
the center and the integrity of the representation of interior and 
the exterior, it may seem unusual. A question which believes 
that the dress begins. Which begins and ends where a pár-
ergon. Every dress would be a párergon” (Jacques Derrida: La 
verdad en pintura, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 68).
39 “Nothing surprising that our thoughts, ideas and images, in-
stead of losing time in extenssão of brothels, to rush to the 
holes: caves, mouths howling, pierced hearts, inter feces and 
urine, with the cranial hollow orbits, which vaginas castrate, 
without openings, but empty, extripamentos, swallow, and the 
whole body with its own place in the rain” (Jean Luc Nancy: 
Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 59).
40 ““Eye without wanting to see or be seen “is that our body 
of Marcel Hénaff blinding the western end of a program first 
outlined by Sade. Pornography: the bare record of the stigmata 
wounds, sores, cracks, cancers of work, leisure, the stupidity, 
of humiliations, from dirty food, of blows, from fear, no healing 
without scars, sores that do not close” (Jean-Luc Nancy: Cor-
pus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 63).
41 “The feeling of having a whole body is not given. It is the 
effect of love itself. The body expands in the world under the 
influence of destructive tendencies. The unity of the body is 
gained by love. The mission of the painter, because it is a mani-
festation of what is love, is incesantemente amend the body 
that is divided and lost: the complete framework for their sub-
stance collects and displays at once all re aspects” (Jean Clair: 

Lección de abismo. Nueve aproximaciones a Picasso, Ed. La 
Balsa de la Medusa, Madrid, 2008, p. 229).
42 “Hipertélicos: have gone further in its purposes, as a sup-
plement to lethal thrust of simulation and fast - as pointless 
deployment manifests itself in the production of ornaments 
mimetic in several species of moths - from the origin and had 
been marked by desmensura, codified in nature” (Severo Sar-
duy: Ensayos generales sobre el Barroco, Ed. Fondo de Cul-
tura Económica, Buenos Aires, 1987, p. 85).
43 Georges Bataille: El erotismo, Ed. Tusquets, Barcelona, 
1985, p. 31.
44 “The excrement and its equivalents (putrefaction, infection, 
ephemerality, body, etc..) Represent the hazard from outside 
of identity: the self (moi) not threatened by me (moi) a society 
threatened by its outside, life and death” (Julia Kristeva: Po- 
deres de la perversión, Ed. Siglo XXI, México, 1988, p. 96).
45 Georges Bataille: “El dedo gordo del pie”, Documentos, Ed. 
Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 70.
46 “and foot/ walking foot/ stop foot/ foot, foot/ without foot/ 
foot, foot/ without/ foot, but/ with head/ that/ think/ that/ al-
ways/ think” (Antonio Helio Cabral: “Uiso Alemany” in Uiso Ale-
many. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 300).
47 Jacques Derrida: “Restituciones de la verdad en la pintura” in 
La verdad en la pintura, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 365.
48 Cfr. Giorgio Agamben: “Freud o el objeto ausente” in Estan-
cias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, Ed. Pre-
textos, Valencia, 1995, pp. 69-76.
49 Jacques Derrida: “Restituciones de la verdad en la pintura” in La 
verdad en la pintura, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 314.
50 Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 97.
51 “So now there is nothing to say, or was trying to say now, that 
is the body, the body itself, being with a body, the relationship 
is such that it sits outside, while inside sits outside, not has to 
say so because that is the property of the subject or an ego 
that is not the “subject”. The same subject is extremely fragile, 
since there is no need to say that “I” - body - and that I played 
in my time I play - I’m meaning - there is more than trying to say 
(and there is any difficulty) that “I” is a touch” (Jean-Luc Nancy: 
Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 105).
52 Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 110.
53 “What comes across is a real painting absence, an absence 
that is not the painting, would not conscious. And that was 
what lose. What the painter buscasem stop is a place to re-
ceive the no. If found, it has ordered it and pray to appear to 
face the absence” (John Berger: El tamaño de una bolsa, Ed. 
Taurus, Madrid, 2004, p. 38).
54 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 14.
55 “The feeling is the opposite of what is easy and finished, the 
cliché, but the “sensational”, the spontaneous... etc. The feel-
ing has a face facing the sejeito. (the nervous system, the vital 
movement, the “instinct”, the “temperament”, a common vo-
cabulary to natural Cézanne) and a face turned to the subject 
(“the made, the place, event)” (Gilles Deleuze: Francis Bacon. 
Lógica de la sensación, Ed. Arena, 2002, p. 41).
56 “Do not listen enough to say that the painters. They say that 

the painter is already in the screen. [...] What is the act of paint-
ing? Bacon defines it well: making lines at random, and 8traços 
lines), clean, sweep or scrub spots or areas (spots-color) take 
the painting under different speeds and angles” (Gilles Deleuze: 
Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. Arena, Madrid, 
2002, p. 101).
57 David Maclagan: “Solitude and Communication. Beyond the 
Doodle” in Raw Visión, n° 3, Summer of 1990.
58 Georges Bataille: “El arte primitivo” in Documentos, Ed. 
Monte Ávila, Caracas, 1969, p. 110.
59 Cfr. Marcel Mauss: “La extensión del “potlach” in Melanesia” 
in Sociedad y ciencias sociales. Obras III, Ed. Barral, Barce-
lona, 1972, p. 28.
60 Walter Benjamin: Dirección única, Ed. Alfaguara, Madrid, 
1987, p. 55.
61 As was discussed by Rene Thom in Les contours dans la 
pinture (1982). 
62 “In the analysis of children, where the representation of de-
structive desires is followed by the expression of reactive ten-
dencies, which are constantly drawing and painting are used 
as means to repair the people” (Melanie Klein: “Situaciones 
infantiles de angustia reflejadas en una obra de arte y en el im-
pulso creador”, Obras Completas. Amor, Culpa y Reparación, 
vol. 1, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1990, p. 223).
63 Paul Auster: “Negro sobre blanco” in El arte del hambre, Ed. 
Edhasa, Barcelona, 1992, p. 52.
64 Yve-Alain Bois has been considered decisive for contempo-
rary art, the expirience of gravity (horizontal scroll) that has oc-
curred since Cézanne until Serra o Morris, cfr. “The Pandora´s 
Box of Gravity” in Gravity. Axis of Contemporary Art, The Na-
tional Museum of Art, Osaka, 1997, pp. 194-199. 
65 Giorgio Agamben: “Teoría del gesto” en La modernidad 
como estética, Ed. Instituto de Estética y Teoría de las Artes, 
Madrid, 1993, p. 106. 
66 Vilém Flusser: Los gestos. Fenomenología y comunicación, 
Ed. Herder, Barcelona, 1994, p. 96.
67 Mary Kelly: “Contribuciones a una re-visión de la críti-
ca moderna” in Arte después de la modernidad. Nuevos 
planteamientos en torno a la representación, Ed. Akal, Ma-
drid, 2001, p. 90.
68 Jacques Derrida: “Passe-partout”, La verdad en pintura, Ed. 
Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 25.
69 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 63.
70 “His amazing ability to break up the visual reality and also 
compose precisely based on the juxtaposition of pure frag-
ments, and second, intense dynamics, everywhere, oozing and 
communicate their works contagiously” (Román de la Calle: 
“Uiso Alemany: bocetos, retratos, escenas y secuencias. La 
pintura como autobiografía” in Uiso Alemany. Mali, Galería Art 
Lounge, Lisboa, 2007, p. 301).
71 “Good location, ideal for the tops of the sublime experi-
ence, for the mismatch between the presentation and not 
presentable, it will be a lugal intermediate, an average body, 
which provides the maximum estectico without losing the 
mathematical infinite. Should there be a body coprpo the 

“sublime” and that seems to remain sensitive, enough to be 
seen and understood, not to get lost in mathematical unde-
fined. Distance traveled, measured between too close and 
too far.” (Jacques Derrida: La verdad en pintura, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 2001, p. 149).
72  “A world would not be absolutely disgusting a world in 
which we wanted to be aware a long time, not immediately 
live a life that had lost its meaning without the sunlight. If I 
design a table and consider sublime, someone could correct 
me and tell me that I am confusing the beautiful and sub-
lime. I then citaria Nabokov: dispute that beauty is sublime 
“in the middle of the night is not.” Kant puts into play these 
considerations in the formulation before marked “the sublime 
is that it can not be conceived without revealing a faculty of 
mind that the measure exceeds all of the senses.” For my 
part, not without malice, I might add: it is sublime because it 
is in the mind of the spectator. The beauty is, for art, an op-
tion and not a necessary condition. But it is not an option for 
life. It is a necessary condition for the life you want to live. So 
the beauty, differentiates itself from other qualities estecticas, 
including the sublime, is a value (Arthur C. Danto: El abuso 
de la belleza. La estética y el concepto del arte, Ed. Paidós, 
Barcelona, 2005, p. 223).
73 “Nothing is without foundation. And be based: the same. 
Being a founding is no plea, play as the background-and-gap 
that is played with what happens in the game, and be founded. 
The question is: if we listen to the propositions of this game, 
entering the game and adjust to it. And the question is: How 
do it?” (Martin Heidegger: La proposición del fundamento, Ed. 
Serbal, Barcelona, 1991, p. 179).
74 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 104.
75 “Uiso paint on the ground in favor of gravity, as if it were 
a conscious artistic Newtonian covering a tavern providential 
metaphysics the apple of the house of Lincolnshire and experi-
ence of the decomposition of white light in the colors of the iris 
arc through a prism psychological. The choreography as ab-
dominal, with double the space has the irrepressible tendency 
of gravitationally roots. Your despegou ever to brush the floor, 
making up and drill down to find the reasons that brought to 
the surface in consequence. He himself, in his artistic journey 
a journey to the depths of the human being, of humanity in the 
ground where the causes that we espoltam escape but his tal-
ent.” (Miquel Alberola: “Uiso, abierto en canal” in Uiso Alemany. 
Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 299).
76 “These resources plastics stories lined up and show energy, 
full of great suggestions in the gesture, the trace and color 
seem to be maintaining mutually regulate their own autono-
my, as if suspicious of each other, to design scenery strange 
anthropomorphic forms with a result effective.” (Román de la 
Calle: “Uiso Alemany: bocetos, retratos, escenas y secuencias. 
La pintura como autobiografía”, Uiso Alemany. Mali, Galería Art 
Lounge, Lisboa, 2007, p. 301).
77 Daniel Arasse: El detalle. Para una historia cercana de la 
pintura, Ed. Abada, Madrid, 2008, p. 382.
78 Jacques Derrida: ¡Palabra! Instantáneas filosóficas, Ed. Trot-
ta, Madrid, 2001, p. 42.
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79 “The presence mean death. If the presence was possible, 
in the full sense of a being there where it is, appears to be full, 
there where it is, if this were possible there World be neither 
Van Gogh neither the work of Van Gogh, neither the expirience 
that we have of that work” (Jacques Derrida entrevistado por 
Peter Brunette y David Wallis: “Las artes espaciales” in Acción 
Paralela, n° 1, Madrid, May, 1995, p. 19).
80 Román de la Calle: “Uiso Alemany: bocetos, retratos, esce-
nas y secuencias. La pintura como autobiografía”, Uiso Ale-
many. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 301.
81 Slavoj Zizek: El acoso de las fantasias, Ed. Siglo XXI, México, 
1999, p. 33.
82 José Mederos Sigler: “Malí Cuba-Cuba Malí” in Uiso Ale-
many. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 299.
83 “[Uiso Alemany] a painter who believes in the vital results of 
nominal fee-back. Quite rightly that the essayist Ceni Aguilera 
says: “... formulates messages undetermined, where the rituals 
of the painting used to signal areas for media enigmaticossen-
sibilizadas unusual.”” (Olga Real: “Uiso Alemany: los rituales 
pictóricos trascendidos en materiales novedosos”, Hoja del 
Lunes, Valencia, 1992, p. 64).
84 Georges Bataille: La parte maldita, Ed. Icaria, Barcelona, 
1987, p. 112.
85 Ma. Ángeles Arezo: “Uiso Alemany: En la alquería “El Palo-
mo”” in Las Provincias, Valencia, 12th September 1993.
86 “I can not hola any loyalty: even with my self. I have no father-
land or register. I’m unsure, absurd and clown” (Uiso Alemany 
interviewee by Miquel Alberola: “Uiso Alemany: No puedo man-
tener ninguna fidelidad: ni conmigo mismo” in El País, Valencia, 
9 December 1998, p. 8).
87 Miquel Alberola: “Mono” in El País, Valencia, 29th April 
2000, p. 24.
88 Roland Barthes: “Querido Antonioni...” in La Torre Eiffel. Tex-
tos sobre la imagen, Ed. Paidós, Barcelona, 2001, p. 182. 
89 “Hanuman: monogram of language, its dynamism and its 
ceaseless production of phonetic and semantic inventions. 
Ideogram of the poet, sir / server of universal metamorphosis: 
monkey imitator, artist of repetitions, is an animal that copies 
the Aristotelian natural but even so is the seed of semantics, 
the seed of verbal bomb buried underground and never be 
converted into plant you expect the sower, but another, always 
another.” (Octavio Paz: El mono gramático, Ed. Seix Barral, 
Barcelona, 1974, p. 111). 
90 Octavio Paz: El mono gramático, Ed. Seix Barral, Barcelona, 
1974, p. 28.
91 “The potentially productive uses that look reminiscent can 
apply to live, not the need to return, but on the contrary, the 
need to move enterlaçado. As the way back which apparently 
leads to the bonus is locked, said second Freud in Beyond del 
principio de placer, we have no choice but move, the prosecu-
tion said that the subject can only be discovered or “remem-
bered” as a substitute. Can not be returned or memory than 
the same time a movement and that in consequence not Enter 
the otherness” (Kaja Silverman: El umbral del mundo visible, 
Ed. Akal, Madrid, 2009, p. 190).
92 Slavoj Zizek: El espinoso sujeto. El centro ausente de la on-
tología política, Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001, p. 264.

93 “Peter Reich, has long tried to develop an aesthetic that was 
based on absence: “In short, a work of art is for the adults more 
or less the same function that is carried over to a child. The 
purpose of transition assistance to overcome the absence of 
objectively Mother. That is, the aesthetics of absence teaches 
us to overcome precisely this absence. Surpasses even its rea-
son: the absence of happiness. In any transformation process 
desaparace something and something appears. Disadvantag-
es are the old and the new arises. Therefore, the transformation 
generates absence. The aesthetics of failure accompanies an 
era of absences. This aesthetic is much more fundamental is 
the more radical the transformation of the world. It is transform-
ing the world and not the disappearance of the world, which 
is the real object the aesthetics of absence” (Peter Weibel: “La 
Era de la Ausencia” in Claudia Giannetti (ed.): Arte en la era 
electrónica. Perspectivas de una nueva estética, Ed. L´Angelot, 
Barcelona, 1997, pp. 120-121).
94 “The format of this unique “Block Magic” also incorporates 
what appear to contadizer in the form of an impulse of destruc-
tion, the very impetus for conservation, which could be called 
for the impetus of the file. This is what we call recently, because 
this internal contradiction, the bad file. Certainly there was no 
desire to file without the radical finitude, without the possibility 
of a forgetfulness that is not limited to repression. Above all, 
and here is the most serious, and the most in this simple limit 
called the finidade or finitude, there would be evil of file without 
the threat of the death impulse of aggression and destruction. 
But this threat is infinite, dragging the logic of finitude and the 
limits simple fact, the aesthetics trascendental, could be said, 
the conditions of space-time conservation. [...] There is a bad 
file, a limit or a memory of suffering among others: to involve 
the infinite, the bad file is roçando of radical evil ” (Jacques 
Derrida: Mal de archivo. Una impresión freudiana, Ed. Trotta, 
Madrid, 1997, p. 27).
95 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, Madrid, 2002, p. 107.
96 Maurice Merleau-Ponty: El ojo y el espíritu, Ed. Paidós, Bar-
celona, 1986, p. 16.
97 Mark Tobey took the indication of “the nature dominate your 
work” that led to the idea of “smudged”. Without this autobor-
rão, which creates a vacuum in the first or nothing, no creation 
is possible. (...) For the same reason, the function of the vacuum 
is essential in Chinese art. As recalled Rudolf Otto in his book 
on Lo sacred in some Chinese paintings there is almost noth-
ing, the style is to have the maximum effect with more features 
and scant means smaller” (José Ángel Valente: “Mark Tobey o 
el enigma del límite”, Elogio del calígrafo. Ensayos sobre arte, 
Ed. Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2002, p. 51).
98 Deleuze speaks of improvização as a kind of feeling experi-
enced in the composition of relations “is the example of jazz, 
the trumpet enters at the right time. I believe that is the Eng-
lish word that expresses the timing, in France there is no such 
word. The Greeks had a very interesting word that corresponds 
exactly to the timing American: the kairós. The Greeks used 
this word a lot. The kairós is exactly the right time. Do not let 
the good times. In French there is no such word as strong. 
There was a God, there was a kind of divine power of kairós 
donates Greeks. A favorable opportunity, the opportunities, the 

trick ... there is the momentyo in which the trumpet can take 
things” (Gilles Deleuze: Pintura. El concepto de diagrama, Ed. 
Cactus, Buenos Aires, 2007, pp. 287-288).
99 Marramao includes a thesis, formulated by Benveniste in 
1940, to suggest tempus term comes from terms like tem-
pestus, tempest, and temperate temperature, temperatio, 
etc.. “It is as if the term represents the unity of our conscious-
ness that what we call time is not more than a meeting point 
between different elements, from which it produces a chang-
ing reality, a mix (not cut, a right sentot also merge?) which 
is the tempus very close to what the Greeks called kairós, 
time opportunities, the propitious time.” (Giacomo Marramao: 
Kairós. Apología del tiempo oportuno, Ed. Gedisa, Barcelona, 
2008, p. 129)
100 “The word derives from one time or another of two Greek 
verbs contradictory, one that means he is cut, where sacamos 
without doubt our time and onzas actions, and another Teine, 
and whose drawing expresses very well the flow still without 
rupture” (Michel Serres: Los orígenes de la geometría, Ed. Siglo 
XXI, México, 1996, p. 35).
101 “o painter who do not experience the chaos-germ, where 
we do not see anything and threatens to sink: the collapse of 
visual coordinates” (Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de 
la sensación, Ed. Arena, Madrid, 2002, p. 104).
102 Cfr. D. W. Winnicott: La naturaleza humana, Ed. Paidós, 
Buenos Aires, 1993, p. 193.
103 Leopoldo María Panero: Teoría del miedo, Ed. Igitur, Tar-
ragona, 2000, p. 9.
104 Leopoldo María Panero: “Dejar de beber. Algunas observa-
ciones sobre la verdad”, Y la luz no es nuestra, Ed. Libertarias/ 
Prodhufi, Madrid, 1993, p. 140.
105 “The difficulty of this issue (the ruin of the event) can be 
summed up in establishing the affinity between the latin event 
(event casus), from Cader (fall) and the ruin that comes from 
ruere (fall, fall). This opens a field defined by questions such as: 
What is a devastating event that falls on a surface of natural 
or legal subscription (an experience, a witness? What expe-
rience you can have of what is already ruined? What other 
traces. You can not be more than ashes?” (Jean-Louis Déotte: 
“Renan: la nación como olvido común” in Catástrofe y olvido. 
Las ruinas, Europa, el Museo, Ed. Cuarto Propio, Santiago de 
Chile, 1998, p. 25).
106 “In an article that Elias Canetti devoted to Dr. Hachiya’s 
diary of Hiroshima, the question of what it means to survive 
such a catastrophe proporsões there is the response that it 
can only be inferred from a text that, as the notes of Hachiya, 
if characterized by its accuracy and responsibility. “If it is rea-
sonable to consider - Canetti writes - about the form of litera-
ture is now needed for a man who knows and understands, 
this is the way.” The same can be said of the report of Nos-
sack, unique in its own work on the fall of the city of Hamburg. 
The ideal of truth, decided on their objectivity at least for large 
sections completely devoid of pretensions, showing the total 
destruction as the only legitimate reason for continuing the 
work of literature. Conversely, the production of aesthetic ef-
fects or pseudoesteticos with the ruins of an annihilated world 
is a process in which the literature loses its justification” (W.G. 

Sebald: Sobre la historia natural de la destrucción, Ed. Ana-
grama, Barcelona, 2003, pp. 61-62).
107 “A Fénix, pássaro de fogo, renasce das suas cinzas, mas 
é o mesmo o que, no fim de uma longa viagem pelas águas 
do rio Nilo, incendeia o seu próprio Pai, que transporta no seu 
lombo de pássaro. Garden and then its wings to embrace him 
on a fire made with its prórpia shit, which, as the bodies of 
Christian saints, embalmed: The Phoenix only shit cinnamon.” 
(Catherine Clément: Vidas y leyendas de Jacques Lacan, Ed. 
Anagrama, Barcelona, 1981, pp. 198-199).
108 “In his Goethe, W. He writes (not only in a very alchemical) 
that the object of criticism, which follows the history of art, the 
work is ruined or consummated, the better. The gray. But the 
gray is a very volatile element to a form you can rely, to a type 
will express themselves in it. The ash is a material that is not 
yet formed; a subject, to Aristotle, who may not have access to 
more than the form. The ash is a footprint that is erased when 
to settle. Footprint where it is clear the obliteration of existence. 
Footprint to footprint. Or much less that footprint. Both the 
footprint is the way of being (be the same) of what is deleted 
and that in itself would not have more than the existence of a 
side (a fact, lived), both the gray, this event was the existence, 
even before it consumio leave footprint, pure meteorite, ending 
on the surface of entry is natural that the atmosphere where it 
is disclosed and appears to then record the memory without 
power, and will instead disclosure and destruction” (Jean-Louis 
Déotte: “Scheerbart, la cultura del vidrio” in Catástrofe y olvido. 
Las ruinas, Europa, el Museo, Ed. Cuarto Propio, Santiago de 
Chile, 1998, p. 172).
109 “The beauty is the only jellyfish beauty. The beauty which 
precedes the world of men. The fascinating beauty that recog-
nize the animals suddenly paralyzed “Elad and appears so that 
the register memory without power, and will instead disclosure 
and destruction” (Pascal Quignard: Las sombras errantes, Ed. 
Elipsis, Barcelona, 2007, p. 141).
110 “I have often thought, looking, without haste, their terms 
of employment, or in front of their works of large dimension, 
that what the friend wishes, Uiso Alemany is able to articulate 
a kind of descriptive geography of the existence or prepare a 
map Pictures of the best moments of life, the life of our life. But 
the map, by luck or by chance, is the second look, is never the 
territory” (Román de la Calle: “Uiso Alemany: bocetos, retratos, 
escenas y secuencias. La pintura como autobiografía” in Uiso 
Alemany. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 301).
111 José Mederos Sigler: “Malí Cuba-Cuba Malí” in Uiso Ale-
many. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 299.
112 “It is not true that dreams are for those who can not bear the 
reality, quite the contrary, the reality is for those who can not 
(actually announced on) their dreams” (Slavoj Zizek: Cómo leer 
a Lacan, Ed. Paidós, Barcelona, 2008, p. 65).
113 ““The greatest pleasure is to this world by the tail muribun-
do Father, “released in 1960 Picasso. Has eighty years when 
plotted with red pencil, in Spanish, their native language on a 
drawing, the vigorous phrase. You think so in your dad? Or 
the contrary, think their own children?” (Jean Clair: Lección de 
abismo. Nueve aproximaciones a Picasso, Ed. La Balsa de la 
Medusa, Madrid, 2008, p. 150). 
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1941, one year of grace. It was November and was born a 
scorpion was born a scorpion. 
Already, it was Spain in the ranking of some banana repu-
blics and Valencia was a sad a boring city, but preserve a 
river unpredictably angry, reduced to a few impoverished 
brooks arising from reeds.
It’s the landscape of my children’s games, the field were, 
with another wild us I is disputed battles with rocks and 
where a river without pollution permit to catch frogs ans 
fish. It was a childhood without boxes or vetoes.
The house were I was born, front to Turia, was demolished 
to build the Institute Valenciano of Modern Art (IVAM), was 
a few steps away from the Convent of Carmen, site of the 
old School of Fine Arts
By fate or by chance was sentenced to convert me into on 
of the students that, loaded with their bench, transit and 
painted in the street, urban landscapes.
In 1959, fleeing the Spanish cultural steppe, stopped in 
the nonconformity and also painter López Ruiz in Germany 
(years later he wrote his doctoral thesis about me). Live over 
one year in Frankfurt and Dusseldorf, found the German ex-
pressionism, the abstraction and the informal incipient. 
This experience, which was for me a sort of hard drugs, 
was the beginning of an incessant nomadism that is part 
of my nature.
In the biography of any man, are decisive chapters, and 
one of theme, by chance, fundamental, was the meeting 
with Marieta, who shared many years of my life.

114 Jean-Luc Nancy: Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 79.
115 “And if the body is heavier, requires weighing with its full 
weight and measure (a weight is a measure) and this is always 
the outer one, a measure that does not redirect the unit meas-
ure the inside, the interior. The weight of the body, requires 
that the same weight at a point where it becomes impossible 
sublime that weight, animate it, spiritualize it” (Jean-Luc Nancy: 
Corpus, Ed. Arena, Madrid, 2003, p. 111).
116 Gilles Deleuze: Francis Bacon. Lógica de la sensación, Ed. 
Arena, 2003, p. 84. 
117 “Once entered, the model, hidden as it was in this role as 
the visible. A woman, seen from behind, dry with a flat foot in 
the tub. But the invisible face of the body is also there, known, 
recognized, in desenho. Uma characteristic of the late draw-
ings of Degas is the way they are repeated and are working 
the contours of bodies and limbs. And the reason this could 
not be simpler: the edge (when it reaches the edge) all that is 
invisible on the other side claims to be recognized, and the line 
search and search ... until you enter the invisible” (John Berger: 
El tamaño de una bolsa, Ed. Taurus, Madrid, 2004, p. 74).
118 Román de la Calle: “Uiso Alemany: bocetos, retratos, es-
cenas y secuencias. La pintura como autobiografía” Uiso Ale-
many. Mali, Galería Art Lounge, Lisboa, 2007, p. 302.
119 “The tragic wisdom is to always keep the idea that this is 
only built their own uniqueness on the cliffs, between blocks 
of misery launched at full speed in a vacuum” (Michel Onfray: 
La escultura de sí. Por una moral estética, Ed. errata naturae, 
Madrid, 2009, p. 33).
120 “Who knows the wounds will take time to ask something 
that sounds very naive: What is in common across the paint-
ing from the Paleolithic to the present day? The whole picture 
painted announces something. What is advertising: I have seen 
this, or when the creation of the image was incorporated into a 
tribal ritual: We have seen this “(John Berger: El tamaño de una 
bolsa, Ed. Taurus, Madrid, 2004, p. 20).
121 “The trace of the control of a step, a march, a dance or a 
jump, a sicessão, an impulse, a relapse, one go or come, a 
transire. There is a ruin, which is the rest of a dent here, but it 
touches on the same ground. The rest of the trace is a step” 
(Jean-Luc Nancy: Las musas, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 
2008, pp. 130-131).
122 Uiso Alemany: “Ladeira do Desterro”, 2009, written in this 
volume.
123 Cfr. Hal Foster: Belleza compulsiva, Ed. Adriana Hidalgo, 
Buenos Aires, 2008, pp. 314-315. 
124 “The emperor Marco Aurelio says that the cracks that form 
in the bread and the baker did not want to, without attracting 
the right eye and stimulate the appetite more than the rest of 
the bread. The quebraduras of bread is, as you said, “as the 
open fuças of wolves.” At least it is an image” (Pascal Quig-
nard: Retórica especulativa, Ed. El Cuenco de Plata, Buenos 
Aires, 2006, p. 14).
125 “But it is not doing great painters, it is doing emancipated, 
men able to say: I am painter, formula where some pride but 
it is not all the opposite: the sense of power just to be reason-
able. “There is no pride in saying loud and clear: I am also a 
painter, the pride is to say of others, in a low voice: And you are 

not painters.” I am also a painter means: I have a soul, I have 
to communicate feelings similar to mine” (Jacques Ranciere: El 
maestro ignorante, Ed. Laertes, Barcelona, 2002, p. 90).
126 Uiso Alemany: “Ladeira do Desterro” 2009, written in this 
volume.
127 What makes art that is not, in short, touch and be touched 
by heteroginidade of the “feel”? [...] Let the integration of sen-
sible living, but this time we must understand “play” to agitate, 
disquiet, agitate, destabilize or rebuild” (Jean-Luc Nancy: Las 
musas, Ed. Amorrortu, Buenos Aires, 2008, p. 31).






