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 A
o longo dos últimos vinte anos por gosto e por razões pessoais, tive 
ocasião de seguir com atenção, a evolução artística do Tim Madeira. 
É um temperamento de grande sensibilidade e ao mesmo tempo de 
multifacetada capacidade de expressão, em vários campos das artes 
plásticas. Mas a pintura figurativa, a que agora regressa, nunca esteve 
ausente e a actual mostra marca um regresso a esta arte, bem como 

uma progressão interpretativa. A sua veia não figurativa exprime-se, no entanto, 
nos objectos de adorno que continua a produzir e de que nos exibe uma belíssima 
peça. Ficamos à espera das futuras evoluções, mas para já felicitamos o Tim pelo 
trabalho hoje exibido – e pelo que amanhã fará.

André Gonçalves Pereira
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 A  
Para melhor entender o aparecimento destas obras, será interessante 
olhar o percurso e sequência com que Tim Madeira tem desenvolvido 
e apresentado o seu trabalho. O aspecto central é a sua habilidade de 
despertar a atenção e curiosidade sobre coisas com que contactamos 
constantemente, para os transformar em objectos de deleite… em obras 
de arte. Desde as magistrais transformações de candeeiros – quer a 

partir de materiais de grande qualidade como o cristal de Murano, quer utilizando 
objectos banais, como fios eléctricos – até à criação de peças decorativas de 
grande valor artístico, não esquecendo, é claro, a transformação e utilização 
de objectos inesperados, como acontece nos seus quadros e candeeiros com 
Barbies e cápsulas de café… enfim, o que a imaginação humana possa alcançar, 
indentificamos nele uma vontade constante em inovar e experimentar o 
desconhecido. Neste processo, encontramos afinidades com a sua arte de criar 
eventos além dos sinais da forma descontraída e tão pessoal como lida com a 
cenografia. ¶ E é por não esquecer que, todos nós a quem estas peças se dirigem, 
somos simultaneamente fascinados pela arte e pela imaginação, que as suas 
peças, apesar de desconcertantes na sua lógica, têm uma estética tão forte. Numa 
época em que por vezes a arte conceptual origina um distanciamento excessivo 
da materialização da criatividade – a peça de arte – e em que o minimalismo 
tem tendência a celebrar uma única e só forma por cada intervenção artística 
– o culto pelo despojamento ou pelo idolatrar de uma forma –, as obras do Tim 
Madeira distinguem-se. Proporcionam momentos estéticos de grande diversidade 
e mudança, que não ignoram, antes respeitam, a existência diversificada 
dos sentidos, e nelas é evidente o benefício resultante de um permanente 
desprendimento de receios e preconceitos formais. ¶ Numa época de grande 
consciência ambiental e patrimonial, não se pode deixar de destacar e saudar a 
constante atitude de reaproveitamento e reciclagem de peças e coisas cujo destino 
natural seria a destruição ou o abandono. Os objectos que resultam do espírito 
e das mãos do Tim são simultaneamente contemporâneos, na sua inovação e 
atitude crítica que se pode contextualizar já na reacção ao pós-modernismo da 
segunda metade do século XX, remetendo-nos agradavelmente para experiências 
passadas e obrigando-nos a reflectir sobre um futuro onde o respeito pela 
criatividade e conhecimento humano deverão ser princípios sempre presentes.

Luis Paulo Faria Ribeiro
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 Tim mAdeiRA — coLAGens, sobRePosições  
 e TRAnsGRessões 

 N
unca consegui encontrar a palavra, profissão, título ou ofício onde 
poderia enquadrar Tim Madeira. ¶ Desde que o conheço, e já lá vai um 
quarto de século, que me lembro da sua habilidade para desenhar 
e projectar arquitectura, porque foi pelos corredores do Convento de 
São Francisco, antiga Escola de Belas Artes, em pleno Chiado, que 
nos cruzámos, nos idos tempos em que o curso de arquitectura aí 

funcionava. As suas mãos sempre envolvidas de tintas, cores e carvão, feltros 
e pastéis, restos arrastados dos gestos ora intuitivos, ora rigorosos, com que 
exprimia as suas ideias em imensas folhas de papel vegetal, manteiga, canson ou 
no que aparecia. Do mundo das ideias nada vale sem o seu registo. A capacidade 
criativa do Homem é precisamente essa sua constante necessidade de transformar 
ideias em coisas, desmultiplicando a Natureza em outras naturezas. ¶ O seu modo 
de se exprimir tinha uma dimensão extra large. Os seus registos eram enormes; os 
esquissos ultrapassavam a dimensão da folha; os croquis pediam espaço, pediam 
uma escala que não cabia no universo da arquitectura. ¶ A cultura ajuda e as 
viagens foram sempre cultura. Enriquecem o nosso interior conceptual, porque 
nos ajudam a estabelecer relações entre as coisas, ou seja, permitem que o acto 
criativo aconteça com mais naturalidade. Essas viagens surgem tatuadas nas 
obras de Tim. ¶ Também me lembro de suspeitar que o mundo da arquitectura não 
lhe bastava. Sempre me impressionaram aqueles que, mais do que um mundo, têm 
vários mundos. Esses, cuja riqueza interior nos invade; esses, para quem o mundo 
não chega e necessitam de inventar outros mundos, transversais, inesperados, 
paralelos e surpreendentes. No fundo, pessoas que, sem ambição económica, 
narcisismo implacável ou outro tipo de característica mais perversa, apenas 
querem, a partir da sua relação interior, invadir o ar que nos envolve com as suas 
criações, tornando-o mais rico, tornando-nos mais ricos. ¶ Mas... como adoro ser 
surpreendido, por momentos nem sequer entender aquilo que vejo. Por instantes, 
ficar perdido e ser obrigado a entender o que não entendo. A encontrar-me perante 
o inatingível. A procurar respostas que me ajudem a sentir seguro. No fundo, a 
racionalizar o mundo. ¶ Neste processo, também ele inventivo porque interpreta 
e reinventa a obra de arte, revelando-nos a metáfora criativa, encontrei-me, nas 
últimas obras de Tim Madeira, por largos momentos, perdido. ¶ Da pintura que 
conheci no final dos anos 80 e que se arrastou pelos anos 90, misturando-se com 
as criações espaciais e ambientais, ainda brasas acesas da arquitectura, até às 
extraordinárias reciclagens transformadas em sofisticados lustres e peças de 
iluminação, nada me fez ficar mais perdido comigo mesmo que estas suas mais 
recentes peças. ¶ No mínimo, originais. E, a originalidade é aquilo que falta à arte 
hoje. Não falo da arte erudita, intelectual e culta, dos círculos viciados do mercado 
de valores, da pretensão de pequenos grupos de task force artístico. Falo apenas 
de uma Arte que, antes de mais, enriquece e acompanha o criador enquanto ele 
caminha pela vida. No intervalo, esta arte, acompanha-nos a nós também. ¶ 
Originais, porque ninguém fica indiferente perante um lustre construído por caixas 
ou carcaças moribundas de computadores. Um ninho virtual para os pássaros   > 
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da nossa imaginação. ¶ Originais, porque ninguém fica indiferente à subversão 
exaustiva, quase barroca e paranóica com que se selecciona uma imagem 
fotográfica, se procede à sua destruição física, mas superficial – como se de um 
tabuleiro de um jogo se tratasse; até porque o trabalho é realizado com o plano na 
horizontal –, ou seja, como se volta a ocupar a forma, já não enquanto plano, mas 
enquanto volume. É inimaginável o confronto com o observador neste jogo entre a 
descoberta do que está por detrás da sobreposição volumétrica através das cores 
que completam o plano de trabalho. No mínimo surpreendente, porque também 
ligeiramente ingénua, gestual, intuitiva e casual. Como se as mãos e o cérebro, os 
gestos que determinam a entidade artística, cedessem apenas à vontade íntima 
e mecânica do momento preciso em que cada aceleração criativa se sucede. Mais 
que o resultado final, o processo volta a ser essencial para o entendimento de 
expressão artística produzida por este artista.

Fernando Hipólito
Sobrevoando África / 29 de Abril 2009
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 Uns e ZeRos, Uns e ZeRos, Uns e ZeRos 
 semPRe As ViAGens... 

 I
maginemo-nos numa viagem, instalados numa poltrona de amplos braços 
acolhedores, a bordo de um veículo imaginário qualquer, escolhida a classe 
superior… ¶ Confortáveis, usufruindo de uma janela panorâmica à altura dos 
nossos olhos, será uma paisagem de esplendor, a que se vislumbra a partir do 
nosso posto de observação. ¶ Agora imaginemos que esse lugar privilegiado 
é o interior mais íntimo de um qualquer circuito electrónico. ¶ Tim Madeira é 

o anfitrião desse percurso imaginário e de fantasia. ¶ Nas cidades concretizadas 
com o que ele destruiu para reconstruir, qual Shiva dos tempos actuais, tudo existe 
para nosso deleite. ¶ Itinerários fantásticos, paisagens conhecidas de viagens 
anteriores, novas realidades imaginárias de cidades de desejo, ou paisagens que 
a muito custo reconheceremos nos nossos registos anteriores. ¶ Com um desejo 
férreo de outros caminhos, Tim abraça o uso de novos materiais para nos oferecer 
esta amálgama de cor, volume e textura que guardou para nossa memória em 
superfície anteriormente livre de sonhos, onde escolheu projectar referências de 
cidades, pormenores de perspectivas conhecidas mas tratadas de nova maneira.
São peças dispares que antes tiveram outros desígnios mais próximos das 
necessidades chãs desta sociedade de 11111 e 00000, fios e ligações que enganam 
as anteriores e lhes mostram que nos intervalos dos números estatísticos, das 
parcelas infindáveis de premissas de uma lógica implacável, se divertem e 
nos divertem. ¶ É um convite que Tim Madeira nos lança, para iniciarmos um 
percurso onde a imaginação é a partida e o terminus da viagem, um percurso de 
infinitas sugestões que nos aproximam da felicidade dos sentidos. ¶ Deixemo-nos 
transportar por este convite a alturas que nos recordem um desejo concretizado, 
uma promessa cumprida, uma viagem memorável… ¶ Próxima paragem, Art 
Lounge. Tem correspondência com novas sensações.

carlos neto
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As obras de Tim Madeira têm a 
capacidade de não deixar de surpreender, 
despertando constantemente curiosidade, 
atracção e um enorme prazer estético em 
todos nós que delas nos aproximamos. 
Desta vez o ponto de partida é a 
desconstrução de “coisas” que se 
tornaram instrumentos indispensáveis  
ao quotidiano individual e em 
comunidade – os computadores  
e a fotografia.
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 _Nasce em Lisboa a 26 de Maio de 1955.

1963-68 _Curso de Iniciação às Artes Plásticas no Museu de Arte Antiga 
1974-75 _Curso de Comunicação Visual do Professor Martins Correia 
1975-76 _Curso de Fotografia Arco
1973-75 _Frequência do curso de pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa
1976-81 _Arquitectura na Escola Superior de Arquitectura de Madrid
1982-84 _Arquitectura na Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa

1982-91 _Atelier Henrrique Madeira
1993-07 _João Lagos Sports 

2004 _Moda Lisboa 
2005 _Exposição na Loja Mistica  
 _Exposicão “O despertar dos Mágicos” na Galeira Art Lounge
 _Exposição Colectiva na Câmara Municipal de Beau Champ 
 _Exposição com Carlos Neto na Galeria Inachevée em Paris 
 _Casa Ideal com Cristina Santos Silva
 _Casa ideal com Caras Decoração
2006 _Casa Decor com Armando Ribeiro para Bombay
  _Casa Decor com Maria Moinhos
 _Casa Ideal com Elsa Matias
 _Exposição na sala Tágide com Carlos Neto e StoryTaylors
 _Hotel Palácio com Carlos Pissarra 
2007 _Camarins Cinema Tivoli com Gracinha Viterbo
 _Fil Mulher com Casa Claúdia
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ARTLoUnGe
Rua António Enes, 9c
1050-023 Lisboa
Portugal
Tel. (+ 351) 213 146 500
telm.(+ 351) 917 250 181
E-mail. art@artlounge.com.pt
www.artlounge.com.pt

Horário  
2ª a sabado das 11h30 às 19h30
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