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Não sei o que dizer

Segundo parece, na Grécia havia uns seres (tudo faz pensar que femininos, se é que esta expressão significa
algo em vez do absurdo), aparentados, embora longinquamente, com a Górgona, que careciam de cabeça e
mostravam o seu sexo, peludo, horrendo, com um sorriso verdadeiramente repugnante. Eram tão temíveis
como os seres que invadiam os pesadelos das crianças e de certeza que proferiam algum tipo de som
arrebatador, por exemplo, o silvo de uma serpente ou o ranger dos dentes de um herói quando a sua alma o
abandonou através do buraco feito pela lança. Os sátiros acompanhavam essas figuras lascivas e nojentas
por caminhos ao mesmo tempo percorridos por larvas. O poder do medo, o espanto que também reside nas
águas escuras, não podia afastar-se apenas pela presença das danças e dos cantos, era necessário o orgiástico,
para diminuir, pelo menos, a fobia. Estou convencido de que nessa inquietude pode experimentar-se o mesmo
nas ramagens ou no deserto, no leito de um rio ou numa praia infestada. Desde o escudo de Agamenon à
égide de Ateneia sucedem-se as figuras da alteridade, materializada num rosto de medusa, uma cabeça sem
corpo, o rasto de uma violência inominável e, é claro, de uma sagacidade incrível. O grotesco e o terrífico
estão interligados nestes domínios que obrigariam, apesar de todos estes excessos pseudo-eruditos, a
nomear já Dionísio. Por vezes, a própria escrita é uma forma de fugir ao medo e não apenas um caminho para
o prazer, quer seja masturbatório ou criado pela cumplicidade e o encontro com o desejo do outro. Rabisco
estas letras, à falta de uma história que goste, à falta de outra coisa ou, melhor, como fármaco provisório.
Tenho uma tarefa que, por erosão do tempo, se transformou em urgência. Uiso Alemany dava como certo, em
delírio quase estrutural, que eu teria capacidade para “contar uma história” à volta da choupana. E ainda,
quando me reclamou essa “coisa”, os seus olhos giravam vertiginosamente, o seu corpo encolhia-se de gosto
e observei como inclusivamente se regozijava descaradamente. Ele, a dançar perante o meu desconcerto,
tinha muito claro qual era a tarefa. Tratava-se de escrever sobre a “choupana” e armar uma grande confusão.
Quanto mais me falava disso menos entendia a questão. Este sujeito tem uma capacidade tremenda para se
entusiasmar e, quase teatralmente, fazer um espectáculo e, não o vou negar, sou presa fácil dos seus
arrebatamentos. Não necessito, há já alguns anos, de muitos empurrões para me atirar para o abismo. O fogo
caminha comigo. Mas, não sei por que razão, quanto mais ouvia falar na cabana cubana menos energia chegava
à ponta dos meus dedos. De forma malvada, tentei convencê-lo numa refeição num italiano, que transformámos
em guarida de referência, que desistisse do propósito, defendi-me, precariamente, com considerações pseudo
galeristas para tentar esvaziar a sua mente febril e, ao estilo medieval, extrair “a pedra da loucura”. Mas Uiso
é tanto um histrião quanto um idiota (digo isto com todo o meu carinho) e, faltaria mais! De nada iam servir
algumas considerações, por muito silogísticas que estas fossem, quando ele tinha muito clara a tarefa: “é preciso
escrever sobre a choupana, sobre a choupana, porra”. Estava prestes a dar-me um cascudo e a amargar-me
o prosecco ingerido quando decidi escrever a encomenda no que um velho amigo chamava “a barra de gelo”.
A tal choupana tinha sido montada no Círculo de Belas Artes de Madrid numa imponente exposição de Uiso
(digo isto sem qualquer receio porque eu próprio era o comissário); ocupava uma pequena sala com reentrâncias
e molduras neoclássicas que contrastavam com a cobertura vegetal do habitáculo. Lá dentro, com um calor



de sauna, obtinha-se uma experiência de verdadeiro “horror vacui”: não tinha um único centímetro sem
pintar. Não havia dúvidas, aí tinha acontecido alguma coisa. Lembro-me agora, nesta “escrita que flui”, de um
assunto que não vivi directamente mas que, em todos os sentidos, “me atingiu”; estavam Uiso e Perís, com-
panheiro de tantas descomunalidades, na Argentina a montar uma exposição quando uma noite perderam a
cabeça no quarto do hotel. O aspecto com o que apareceram os dois desaforados no pequeno-almoço fazia
temer o pior: estavam flagelados, gozosamente, pela pintura, pingava-lhes desde a cabeça até ao maldito
dedo grande do pé. Estes vândalos lúdicos que sujam uma sala para que “a arte aconteça” escorregam por
estreitos e trilhos, o seu imaginário acidentalista exorciza a catástrofe, enfrentam o pior que é, sem dúvida
nenhuma, o banal. Mais além da inércia, Uiso sentiu o impulso de ser errante, a necessidade de pintar longe
do seu estúdio, de deslocar-se para o deserto, para o carnaval patético ou para os turvos prazeres cubanos.
Quando ele me lembra a gritos que tenho que contar “o da choupana” e tenta transmitir-me a sua paixão não
deixa de referir: “conta, filho da mãe, o que nós vivemos lá”. Bem, na verdade, teria que, como sugeriu
Shakespeare calar a boca (“o resto é silêncio”) porque, na realidade, não passei um segundo sequer na
cabana de Baracoa. A teia de aranha de Havana, os rios de mojitos e o véu do fumo do tabaco, impedem-me
de me afastar da cena do crime, este sim, perfeito. Poderia construir um relato, entre gótico e o patético, no
qual teria lugar uma latrina num corredor, algumas figuras dos Simpson decapitadas ou risos de dor estomacal
entre alegorias do “puelco”, mas, na verdade, “o da choupana” sei-o pela via da lenda. Uiso instalou-se em
Baracoa com Mederos, um artista, especialmente afortunado nas suas gravuras, e entregou-se ao esbanjamento
como condição de validade para a sua criação. Tinha levado, como gosta de fazer, todo o tipo de materiais,
mas na verdade apenas precisava do rum, da companhia e da mania. Refiro-me ao que trazem aquelas figuras
da alteridade com as quais abri esta divagação: o furor, o rapto, a saída de tom, que é, também, a procura de
outra, mais intensa, a tonalidade. Uma salganhada (como aquela dos cromos de futebolistas da infância) passou,
aceleradamente, perante os meus olhos: lá havia de tudo e quase nada “bom”. Pelo que se podia ver, os dois
colegas, de forma bizarra, tinham passado por todos os seus estados. De certeza que começou com uma
enorme ingestão de álcool e depois chegou o desafio das “selvajarias”, as referências intempestivas ao
candomblé, o afã de encontrar a pintura. Uiso sabe que o decisivo é dar a cara ou, pelo menos, meter a mão.
É preciso besuntar-se, entrar em contacto com a matéria, deixar que a pele sofra uma metamorfose. Lá
apareciam os dois, espectrais e concretos, marcados por um combate sem vingança, dispostos a mostrar que
o mais profundo é a pele. Teria gostado ser o outro, o que contempla e colabora no desastre ou inclusive olhar
nos olhos os outros, àqueles que estavam nas imediações da choupana assistindo à festa brava. Estou
convencido de que os “indígenas” chegaram a detestar os estrangeiros, de que estes desastres da, por assim
dizer, “pintura” não eram para eles mais do que tontarias. E, contudo, tratava-se, de uma forma estranha, de
exorcismos, de tentativas desesperadas para conseguir energia e sair do atolamento quotidiano. Se Marsias
foi esfolado por Apolo após o desafio musical (a flauta que torna horrendo o rosto contra a música da lira que,
como o arco, fere de longe), Uiso, sátiro contemporâneo como já referi, camufla-se de forma apotropaica para
fugir da rotina. Os seus rituais, em certa medida maneiristas, levam-no até uma arte hipertélica, isto é,
projectado para além de qualquer finalidade. Na choupana não há quem pare, não está concebida para dormir
nem para o sexo, também não serviria para um rebanho de ovelhas. Trata-se antes de um geodo precário da
arte no tempo da sua escatologização definitiva. É, ao mesmo tempo, um tesouro e uma imundice, uma forma
do luxo e o resto do esbanjamento. Uiso, como tantos, procura, às cegas, uma pintura que não seja represen-
tação de algo mas sim de um sítio ou, para utilizar um termo que tem também uma acepção poética, uma
estância. Ele queria que eu contasse (dizia-mo aos gritos, dançava-o perante os meus olhos desconcertados)
algo do que “vivemos” lá. Juro: não sei o que dizer. A história não sai de forma nenhuma, tremem-me as pernas
e a noite avança. Vi como este energúmeno amoroso dava facadas num catálogo que, ainda por cima, era seu
e depois esfregava-o com uma melancia, quase levo uma machadada no dia em que, Havana (a cidade dos
prodígios e das curvas), decidiu lutar contra um dos seus rostos embalados, também partilhei, não é hora de
o negar, algum dos seus escândalos, mas acima de tudo sou a testemunha estupefacta do seu delírio magnético,
da sua peregrinação ateia em prol do báquico. A choupana é a tábua do barco pirata, o canto infestado de
urina, o gin tónico fora de horas, as “ratonas” que fazem o que lhes apetece. Uiso que, ao que parece, foi

qualificado naquelas terras quentes como “o pior pintor de Baracoa” procura companhia, está sedento pelo
extraordinário, vomita por causa do burocrático. Estou certo de que, para conseguir que eu escrevesse “a
história”, teria estado disposto a mostrar-me o seu “segredo satírico”, porque já há muito tempo que perdeu
a cabeça. Em vez da Górgona é preciso invocar, agora que falta o fôlego, ao Deus-Menino que brinca à beira-
mar, a esse mesmo despedaçado ou contemplando o mundo através de um espelho. Acreditamos que o medo
é algo que está fora e contudo, o Outro é, apenas, inquietude. Olhamos os nossos olhos sem pálpebras, o
rosto transforma-se em máscara. A pintura jorra e deixa o seu rasto, enquanto não consigo deixar de ouvir,
quase como uma maldição, “a choupana, filho da mãe, a choupana”. Insisto: não sei o que dizer. 

Fernando Castro Flórez



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???

?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???















?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???





?????????????
Técnica????????????
????x???? cm
200???



Valência 1941

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 Vilafa-
més, Castellón.

1971 Performance no cenário do Teatro Micalet,
Valência.
Adquisição de obra por parte do Museu de arte contem-
porânea 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 Para-
ninfo: “Arte combativa, arte na rua”. Colabora na cri-
tica de arte na Cartelera Turia.

1976 Estudo de integração dos doentes mentais em pro-
cessos 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 gran-
des 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, por motivo da inau-
guração 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 Obra mural para a Casa da Cultura, 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.

Biografia



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

1992 Guaches para a revista literária L’Aplec.

1993 Na Faculdade de Belas Artes apresenta a tese dou-
toral “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. Inau-
guração 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 mos-
tra 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 Contempo-
rânea de Salvador de Bahia, Museu de Arte Contem-
porânea do Rio do Janeiro, Brasil.

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

2006 “Estage” em São Paulo e produz a série “Meninos
de Rua”.
“Estage” em Mali, África, para fotografar a sua
nova série. 

Exposições

Exposições individuais

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.



Exposições colectivas

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, confe-
rências, colóquios), por diferentes povos e cidades.

1975 Faculdade de Filosofia e Letras.

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
Valencia, 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 Lloc 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-Brasileiro, São Paulo.

2006 Museu Afro-Brasil, São Paulo.
Carteiras para a Leucemia, Valencia.
Feira Arte Lisboa.
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Rua Filipe Folque, 75.
1050-112 Lisboa
Portugal
Telefone: +351 21 315 7221

E-mail: art@artlounge.com.pt
Site: www.artlounge.com.pt

Horário: 2ª a 6ª das 12h00 às 19h00


