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O PARAÍSO COLORIDO DE FERNANDO COELHO

 A 
pintura de Fernando Coelho se apresenta à nossa contemplação como uma construção 
lúdica, cheia de efeitos cromáticos onde saber e afeto marcam presença. Um verdadeiro 
paraíso habitado pela passagem do tempo, que imprime na tela, através do olhar 
desconfiado e da mão comprometida com a elaboração artesanal, imagens de uma 
infância que perdeu a ingenuidade, teme o futuro e a incerteza da vida. Assusta e fascina.  
O presente registrado na tela é um conjunto de elementos acumulados na memória. 
A pintura renasce da arqueologia da memória de um tempo imemorial, carregada de 

sentimento humano para o pintor. Pintar e sonhar são motivos para viver e trapacear as maldades  
do mundo. ¶ Figuras perturbadoras de desenhos lúdicos e expressionistas realizados há cerca de trinta 
anos atrás reaparecem na superfície das obras atuais. Entre a figura e a abstração, a pintura desse 
artista, nesse momento, com a utilização de recursos de colagens que foi um procedimento importante 
na evolução do cubismo, ritmo intenso e explosão cromática, alcança uma nova dimensão, afirma sua 
força diante das outras linguagens da contemporaneidade e exalta a atualidade desse velho suporte. ¶ 
Composições densas, elaboradas, mas sem perder a espontaneidade. A luz transborda,  
a cor chega ao êxtase. Sem fazer concessão ao belo do senso comum, o artista despreza a realidade 
para refazer a pintura plena, onde nada ocupa o espaço sem uma razão, mesmo que, paradoxalmente, 
esta seja da ordem da emoção. Os efeitos plásticos obedecem a uma organização própria. ¶  
Esse paraíso infantil e colorido com um jardim florido ao redor é um grito contra o desaparecimento 
do amor no mundo da máquina. No meio de tanta alegria e humor, alguma coisa emerge do fundo 
do quadro que parece pressentir a ameaça do desconhecido, do futuro. Sem deixar de ser ao mesmo 
tempo um lugar artificial para responder às provocações especificas da forma, da cor, do gesto 
angustiado e o porquê da figura. Difícil identificar o que ocorre no interior de uma cabeça, lamenta 
o pintor com suas cabeças fantasmagóricas.  As causas e os efeitos não estão evidentes. Fazemos 
a identificação e arriscamos conclusões a partir de nossas próprias carências e da nossa vontade 
sempre renovada de ver. ¶ A ação da cor fala, dá vida às formas e às imagens. O pintor desenhista, 
com toda sua sensibilidade para a cor, inventa outra natureza e outra anatomia, com uma agitada 
gestualidade para reverenciar o expressionismo. Tudo que está na tela quer ser visto de forma 
dramática, sem rejeitar as atribuições individuais de sentido. O espectador, embriagado de tanto ver, 
descobre a euforia da infância e a solidão da velhice, registradas pelo devaneio do pincel do artista. 
Cada tela narra um sonho ou um pesadelo, com resultado estético capaz de fazer um convite para 
uma meditação sobre a natureza das coisas e da arte, como um processo aberto à vivência  
do sujeito. ¶ As figuras aparecem não por acaso, elas existem no inconsciente do artista. Uma festa  
de referências infantis: jogos, máscaras, palhaço, maestro, fantasmas que falam de um passado  
não resolvido. A vida parece uma brincadeira, um instante que passa e deixa no ar um riso ou um 
gemido. Com toda sua autonomia pictórica, é impossível abstrair dessas pinturas as conotações fora 
do mundo da arte, mas elas não são pontos de apoio, são motivos para o sujeito experimentar  
e realizar o desejo de pintar. A subjetividade que emerge do fundo da tela, o que foi recalcado fica  
em segundo plano, os efeitos pictóricos falam mais alto.

Almandrade
(artista plástico, poeta e arquitecto)

UMA PINTURA

O paraíso
contorna o olhar
do pintor.
Sede de ver
natureza morta
sem asas.
Meditações
de um pincel
que disseca
a beleza.

Almandrade

A memória da pintura
registra
as aventuras do gesto
o tempo secreto
é um tema
que faz do belo
um mistério
sobre o mundo.

Almandrade

A cada pintor seu paraíso
Gastón Bachelard



PRAZER AGONIA ESPANTO

 C
onheci o fabulário visual de Fernando Coelho no início dos anos 70 quando no imaginário do 
filho de Alagoinhas - cidade cravada em pleno recôncavo baiano e celeiro de uma expressiva 
e influente cultura popular - prevalecia em suas telas os excessos do barroco  
e o mistério das procissões e festas baianas. Mas o requinte da cor desenhando a forma  
já anunciava as futuras ousadias estéticas. ¶ Encontrei Fernando entusiasmado e feliz  
em 1975 no seu amplo atelier no Horto Florestal em Salvador. Ali estava pondo a risco  
os atrevimentos de seus personagens fantásticos e circenses equilibrando-se em linhas  

de extremo perigo, tanto para eles, como também para a vida de artista. Fernando saia definitivamente 
da pintura ligada a uma cultura de raiz e entrava com expressiva densidade e coragem pela porta da 
frente da mais vasta universalidade. ¶ Nas nossas longas e inspiradoras conversas, se interpôs uma 
antologia que estava a encantá-lo, a obra em prosa de Fernando Pessoa, em especial o capítulo Da 
Arte em que nos fala o poeta sobre algumas cousas fundamentais para se entender a pintura do outro 
Fernando em Pessoa: A arte é notação nítida de uma impressão errada (falsa). (A notação nítida duma 
impressão exata chama-se ciência). O processo artístico é relatar essa impressão falsa, de modo que 
pareça absolutamente natural e verdadeira. ¶ E ali estava o pintor a falsear belamente a realidade com 
extrema consCiência do ofício a superpor camadas de sonhos às veladuras precisas das tintas e objetos 
adicionados numa obra de grande força no gestual gráfico. Estava certo de que Pessoa também tinha 
razão mais uma vez: A OBRA DE ARTE é primeiro obra, depois obra de arte. ¶ Assim, Fernando Coelho, 
compreendeu naquele momento de transição e coragem, o compromisso de construir em sua estória a 
OBRA DE ARTE como mestra da vida (...) autoexpressão lutando para ser absoluta. 
E disse ainda Pessoa: Só a arte fica, por isso só a arte vê-se, porque dura. É isso, o que Fernando Coelho 
tornou visível na grande mostra naquele ano de 1975 no Museu de Arte Moderna da Bahia, que tive a 
honra de fazer a curadoria, como na outra mostra, Jogos do Olhar, de 1994, no mesmo Museu. Nela, deixa 
o fantástico de lado e põe os pés em sua terra ao revisitar e transmutar a criativa e interativa arte de seu 
povo. É também disso, o que se renovou e amadureceu em outra importante mostra de pinturas realizada 
em 2005, na Galeria Paulo Darzé, onde o rigor formal beirava a raia  
do construtivismo. Na individual podia-se também vislumbrar claramente a inspiração dos mestres 
históricos e universais da linguagem construtiva e, mesmo, a de um outro genial baiano, Rubem 
Valentim, cujas obras seminais entre as décadas de 50 e 60 – que são mais fontes de inspiração  
do que influências – e que são por Fernando, transcendidas e belamente transfiguradas.1 ¶ Fernando 
nesta mesma mostra começa a desconstruir seus construtivos e requintados jogos de armar com sua 
usual liberdade gráfica da criança lúdica nele habitada. Um exemplo: as pinturas Cabeça e Carrinho 
de brinquedo, que são como projetos iniciais a serem expandidos e potencializados nesta nova série 
maravilhosa de pinturas aqui expostas. Toda ela teve como ponto de partida a bi-polarização  
do cérebro pretendida pela ciência, já que a espiritualidade defende uma unificação para a busca  
do equilíbrio e da não dualidade. Fernando faz uma entrada de cabeça no seu obscuro e desconhecido 
mundo, o inconsciente atonal redimensionado. Prevalece, no entanto, não só mais o lado esquemático 
dividido entre esquerdo e direito, razão e intuição, com a consciência ocidental sempre cindida entre 
dois polos: bem e mal, preto e branco, negativo e positivo... O artista desenha outra linha de equilíbrio 
sem dualidades mesmo repartindo algumas obras em duas telas verticais como dípticos e criando 
situações quase antagônicas. Fernando Coelho diz que entre a agonia e o prazer de criar, tão visceral  
e dual em um artista, surge das duas telas, uma terceira possibilidade, ou, uma situação adversa  
e complementar que está somente a depender da imaginação pública.2 ¶ Submergindo no mais fundo 
do subjetivo e sempre agindo com grande liberdade poética, Fernando torna-se com estas pinturas, um 
peregrino pelas terras pagãs do seu inconsciente e encarna os mesmos desejos dos mestres  
da pintura em sua passagem do moderno ao contemporâneo. Assim podemos viajar com imenso prazer 
inspirador pela história da arte do século XX e vislumbrar dela, ecos em suas obras: nos organismos 
cósmicos em Kandisnky; da liberdade na cor que se faz forma nos papéis recortados  
em Matisse; na ousadia formal de desconstruir-se em Malevitch; na busca de tornar moderno  
a ancestralidade em Klee e em Miró; na pureza da sabedoria cromática em Morandi ou em Volpi...

Fernando nos traz, felizmente, novas questões em sua pintura em meio ao mal estar contemporâneo que 
se instalou assim na vida como na arte, trazendo sombras de alienação em um mundo cada vez menos 
espiritual. Mas a maravilha de suas descobertas com a matéria pintada, transcendida  
e redimensionada, nos dá a novidade do alento de recuperar por meio do que se transcende e do que 
disso ficará como substrato poético: o desejo da sabedoria perdida de uma certa inocência e pureza que 
por falta, tornou mais impiedosa e menos imaginosa a mente ocidental. ¶ Nestas pinturas dar-se uma 
liberdade tão imensa do direito de pegar delírio, que se imagina estar diante de uma obra 
em plenitude e êxtase do que não é somente a força necessária do que é justo e do que é belo.  
O belo já é a verdade de cada artista que se reinventa e assim reinventa o mundo. O poeta Manoel  
de Barros disse: O que não invento é falso. Frederico Fellini disse algo parecido: A mentira é a alma 
do espetáculo. Por isso, o cineasta preferia um mar imaginário feito em plástico a facilidade de filmar um 
real. O movimento de maré era causado por grandes ventiladores e ao final do filme La Nave Va revela 
o truque sem muitos pudores. ¶ Fernando sempre inventou sua pintura com extrema paixão pelo ato do 
prazer de pintar. Nele, sua verdade quase absoluta, como se outro dito de Pessoa fosse o mais real: O 
essencial na arte é exprimir; o que se exprime não tem importância. Assim a OBRA DE ARTE 
é o primevo ato de desatar a luta absoluta que se trava no atelier do artista, uma batalha árdua quase 
sempre contra ele mesmo, isto é, contra todas as suas crenças e certezas apreendidas. ¶ Nas telas  
e mostras, a coragem de expor seus medos e angústias, seja o lado temeroso da idade que Fernando 
coloca na pintura Como vai sua cabeça 70 anos depois?  A obra é assinada no dia do seu aniversário, 

ou, na entrada de cabeça no desconhecido, no escuro das perguntas que na arte, mas do que na vida, 
ficam sempre sem respostas. Como as tantas dúvidas que lhe atormentam a alma em seus pedidos  
de carência e afeto para si e para o Mundo. ¶ Assim como Caetano Veloso diz na canção O homem 
velho: Ele já tem a alma saturada de poesia, soul e rock’n’roll. As coisas migram e ele serve de farol, 
Fernando agora compreende com mais imensidão e disciplina sua disponibilidade para aprender  
a morrer para o que já não lhe serve mais a solitude da vida, ou a solidão das procuras estéticas 
onde cada vez mais coabita corajosamente uma criança e um velho. Ambos são personagens de dois 
momentos da grandeza do drama universal que traz o homem para o lugar do eterno e do maduro. Nele, 
o universo infantil vai transformando os fantasmas do medo do ser que se interpõe entre o dito prazer e 
a agonia do ato da criação: solitário em si, e ao mesmo tempo, tão solidário com o Outro.  
E por isso, como Veloso na mesma canção: Já tem coragem de saber que imortal. 

Agora todo poder do aprendizado é transmutado em poderosos ícones vivenciais, nestas pinturas que 
velam e desvelam a poesia no seu íntimo, postas a nu e a prova no atelier que para Fernando Coelho é 
uma espécie de caixa preta, a câmara escura de revelar e transfigurar o que não é só o mágico. Também 
o atelier como o lugar do imaginário se por pronto a todas as adversidades e diversidades. Lugar do 
corpo a corpo com matéria, alma e pensamento. Local de libertar tudo que é represa dentro e quer a 
cumplicidade solta do Outro lá fora. ¶ O ponto de partida é sempre o desafio da tela branca, espaço 
ainda virtual do sonho, que já não lhe é mais tão misterioso e surpreendente. Não lhe é mais um espaço 
que dá tanto medo de avançar com o imaginário, mas que solucionado com sua vasta amplitude 
criativa, a cada dia se revela o lugar de múltiplas possibilidades e potencialidades de parir uma outra 
OBRA ao desvelar humanidades desconhecidas. ¶ A poesia do essencial lhe dá desejo culto de desafiar 
a si mesmo como ato de meditação experimental ao lograr uma liberdade de sempre ser, estar no 
abismo necessário da impermanência. Correr riscos à risca, amar... Diz a frase de Gaston de Bachelard 
que o artista tanto ama: Nada é fixo para aquele que alternadamente pensa e sonha. ¶ Fernando Coelho 
sonha na alternância do invisível com o visível ao trazer o primeiro cadinho pro colo inquieto do outro. 
Papel crucial da arte. Um exemplo: suas anotações fugais sobre os guardanapos brancos de papel que 
pinta com a soltura do descompromisso. Ele os vai colar sem receio nas telas proporcionando o efeito 
das surpresas casuais em soluções que lhes dão plena agilidade nos jogos informais. Estes quadrados 
são quase texturas-fundos das figuras imaginárias que se fundem  
as formas que recorta, monta, desmonta na procura de resoluções quase infinitas. Quebra cabeças  
de resolutas ludicidades com os quais brinca se ser o artista que sempre desafia a si mesmo. Encontra 
assim um inusual resultado que parece deixar a obra nunca por completa, como Guimarães Rosa – por 
meio de Riobaldo – queria que as pessoas estivessem, não sempre iguais e nunca por terminadas. ¶  
Se para Pessoa a Arte é o aperfeiçoamento do mundo exterior, para o outro em Coelho, a sua obra de 
arte é a busca de um aperfeiçoamento interior. Sábio do profundo jogo dual de erros e acertos que  
a vida em si nos coloca para desafiar o que pensamos ser tão estável e já parte do absoluto. 
Sua extraordinária série de novas pinturas coloca-o diante da matéria ordinária de coisas curiosas 
que assimila ao colá-las sobre a tela, dando-lhes leveza e nobreza, mágica ao simples, criando uma 
complexa originalidade construtiva que nos põe em poder de suspensão e espanto. 

Brasília, Janeiro de 2010
Bené Fonteles

Arte é tudo aquilo que se transforma 
sem nunca deixar de ser ele mesmo. 
Fernando Pessoa

O fim da arte superior é libertar. 
Fernando Pessoa 

A finalidade da arte não é agradar.
O prazer é aqui um meio; não é neste caso um fim.
A finalidade da arte é elevar.
Fernando Pessoa
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Abraço com flores
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
120 x 100 cm





Quantas cabeças, quantos 
olhares, quanto sorrisos
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
120 x 120 cm

(páginas anteriores)
“Nada se sabe,  
tudo se imagina”
2009
—
acrílico e colagem s/ tela
diptico
150 x 100 cm cada / 150 x 200 cm

“Saturado de poesia,  
soul e rock ‘n’roll“
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
120 x 120 cm



A menina e a borboleta
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
100 x 100 cm

Um olhar brilhante
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
100 x 100 cm



Um gato em sua vida
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
100 x 100 cm

Esse teu olhar
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
100 x 100 cm



A queda 
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
100 x 120 cm

O ataque da memória 
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
90 x 130 cm 





Sonhei que era um mágico 
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
120 x 100 cm

Black and White
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
120 x 100 cm

(páginas anteriores)
Como vai sua cabeça  
70 anos depois? 
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
150 x 220 cm



Carrinho Feliz II
2009
—
acrílico s/ tela 
50 x 50 cm

Sem Título
2009
—
acrílico s/ tela 
30 x 30 cm

Carrinho Feliz I
2009
—
acrílico s/ tela 
50 x 50 cm

Carrinho Feliz III 
2009
—
acrílico s/ tela 
50 x 50 cm

Os óculos de Dr. Munch
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
120 x 120 cm



Olhar no Espelho
2009
—
técnica mista s/ tela 
123 x 103 cm

Sonhei que era um mágico 
2009
—
acrílico e colagem s/ tela 
120 x 100 cm

O ovo e a Bengala
2009
—
técnica mista s/ tela 
díptico
180 x 200 cm

ArtLounge


ArtLounge


ArtLounge
mantenha 
as fotos
separadas

ArtLounge
esta legenda não é daqui...



Vivendo e Brincando  
é Melhor
2009
—
técnica mista s/ tela 
122 x 152 cm

Love Me
2009
—
técnica mista s/ tela 
122 x 152 cm

Pequenas Histórias
2009
—
técnica mista s/ tela 
122 x 152 cm



Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm

Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm

Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm

Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm

Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm

Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm

Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm

Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm

Sem Título
1978
—
técnica mista s/ papel
50 x 70 cm



Sem Título
1988
—
técnica mista s/ papel
34 x 50 cm

Sem Título
1988
—
técnica mista s/ papel
34 x 50 cm

Sem Título
1988
—
técnica mista s/ papel
34 x 50 cm

Sem Título
1988
—
técnica mista s/ papel
34 x 50 cm

Sem Título
1988
—
técnica mista s/ papel
34 x 50 cm

Sem Título
1988
—
técnica mista s/ papel
34 x 50 cm

Sem Título
1988
—
técnica mista s/ papel
34 x 50 cm

Sem Título
1988
—
técnica mista s/ papel
34 x 50 cm

ArtLounge
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ano 1978






Nasceu em Salvador, Bahia, 1939, e é desenhista, pintor e escultor. Iniciou 
nas Artes Plásticas no ano de 1964, quando realizou sua primeira exposição 
individual na Galeria Querino em Salvador-BA. 

Principais Coletivas
1966  _Neuhoff Gallery – Nova Iorque/USA
1966  _XV Salão Nacional de Arte Moderna, RJ
1966  _I Bienal Nacional, Salvador
1972 _“Baianos em Milão” – Galeria Schettini, Milão/Itália
1975 _ Belas Artes Brasil, Japão
1976 _Panorama Atual da Arte Brasileira – Pinturas – MAM-SP, SP
1978 _“O Circo” – Paço das Artes, SP
1983 _“V Contemporary Artist” – Kouros Gallery, Nova Iorque/USA
1983 _Panorama Atual da Arte Brasileira – Pinturas – MAM-SP, SP
1984 _“O Artista e sua Obra”– Museu de Arte de São Paulo – MASP, SP
1988  _II Bienal Nacional, Salvador
1988  _“Os Ritmos e as Formas - Arte Brasileira Contemporânea” – SESC  
    Pompéia, SP
1989  _“Os Ritmos e as Formas - Arte Brasileira Contemporânea” – Museu  
    Charlottemborg, Copenhague/Dinamarca
2009  _Feira de Arte de Lisboa – Stand Galeria Art Lounge
2010  _Feria de Art Madrid – Stand Galeria Art Lounge

Exposições individuais
Galeria Querino, Salvador, 1964
Galeria Montmartre, Rio de Janeiro
Galeria Bonino, RJ, 1969 e 1980
Galeria Documenta, São Paulo
Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará – MAUC, Fortaleza
Galeria Recanto do Ouro Preto, Fortaleza
Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador
A Galeria, São Paulo
Parnaso Galeria de Arte, Brasília-DF, Renato Magalhães Gouveia  
Galeria de Arte, São Paulo
Galeria Guignard, Porto Alegre
Renato Magalhães Gouveia – Escritório de Arte, São Paulo
Galeria Anarte, Salvador
Artespaço Galeria, Recife
Escritório de Arte da Bahia, Salvador
Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM, Salvador; Studio A, Recife
Dan Galeria, São Paulo, 1989
Eco Art. 120 artistas Latino Americanos – Museu de Arte Moderna  
do Rio de Janeiro, 1992
Teatro da Trindade – INATEL, Lisboa/Portugal
Galeria de Exposições – Hotel Le Meridien, Lisboa/Portugal, 1992
Espaço Cultural Sonilton Alves, Porto Alegre, 1994
MAM – Museu de Arte Moderna da Bahia
Galeria Anarte, 1994
Espaço Cultural 508, Brasília
MAM – Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 1995
MAC – Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, 1995
Paulo Darzé Galeria de Arte, Salvador, BA, 2005

Em 1978, publicou com texto de Clarival do Prado Valadares,  
o livro “Fernando Coelho- Desenhos”.

Produziu painéis para algumas empresas em Salvador- BA,  
como Banco Comercial, Casaforte, Golden Cross, Centro Empresarial Iguatemi, 
Centro Administrativo da Bahia, Empreendimentos Odebrecht,  
Hospital Alianaça, Aurekar Transportes e, em São Paulo,  
Para a Zanini- Cia de equipamentos Pesados S/A.

Possui, dentre outros, obras nos acervos dos seguintes museus
Museu de Arte Moderna de São Paulo (São Paulo); 
Museu de Arte Moderna da Bahia (Salvador); 
Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Fortaleza);
Museu de Arte Moderna do Rio Grande do Sul (Porto Alegre). 

E é citado nos seguinte livros
“Dicionário de Pintores Brasileiros”,de Walmir Ayala
“Dicionário Critico da Pintora no Brasil”,de José Roberto Teixeira Leite,  
tendo obras publicadas em “ A Natureza na Arte Brasileira”, Ed.Volkswagem  
do Brasil, Sala Especial no Acervo do espaço Cultural Yázigi-São Paulo.

FERNANDO COELHO EXPOSIÇÕES
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Título: Cabeças
Autor: Fernando Coelho
Produção: Galeria Art Lounge
Assessoria: Inês Teodoro, Fernando Fragoso
Coordenação: Ricardo Tenreiro da Cruz
Curadoria: Ricardo Tenreiro da Cruz
Textos: Bené Fonteles, Almandrade
Revisão: Ricardo Tenreiro Da Cruz
Fotografia: Andrew Kemp e Art Lounge
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Impressão e Acabamentos: Salles Sociedade Gráfica, Lda
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Este catálogo publicou-se por ocasião da exposição  
“Cabeças” de Fernando Coelho inaugurada no dia xxx 
de 2010 na galeira Art Lounge, em Lisboa

ART LOUNGE 
Rua António Enes, 9c
1050-023 Lisboa
Portugal
Telefone:  + 351 213 146 500
 + 351 917 250 181
E-mail: art@artlounge.com.pt
Site: www.artlounge.com.pt

Horário:  
2ª a sábado das 11h00 às 19h30
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