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O ABSTRACIONISMO 
EM AMADEO DE SOUZA-CARDOSO  : 

100 ANOS DEPOIS

Maria Teresa Amado · Ana Rita Rodrigues

Resumo · No centenário da primeira guerra mundial, é vitalizador olhar as pinturas de Amadeo de 
Souza-Cardoso. Este artigo gostaria de realçar o papel pioneiro do artista na criação do abstracionis-
mo moderno. Recorrendo sobretudo à simbologia musical, Amadeo estrutura a sua obra não figu-
rativa em torno de duas grandes temáticas : a música e a guerra. Saliente-se que, nesse período, as 
pinturas de temas alusivos aos conflitos militares eram ainda de caracter figurativo. Possivelmente por 
duas razões : está-se perante um novo tipo de guerra ; e o abstracionismo dá os seus primeiros passos, 
enquanto poética com uma nova linguagem. 
Palavras chave : Amadeo de Souza-Cardoso, Arte em Portugal, I Guerra Mundial, Abstracionismo, 
Música.

Abstract · The abstractionism of  Amadeo de Souza-Cardoso : 100 years on · On the occasion of  the cente-
nary of  the Great War, it is inspiring to reappraise the paintings of  Amadeo. This article underlines 
his pioneering role in the development of  a contemporary abstract language. Drawing on musical 
iconography, the artist structures his non-figurative work around two great themes : music and war. 
During the period, it was still common for painters to employ figurative language in their works on 
war. A change came about for two possible reasons : a new type of  warfare emerged and abstract art 
as a poetic art form with a new language was just taking shape. 
Keywords : Amadeo de Souza-Cardoso, Portuguese Art, Great War, Abstractionism, Music.

1.  Introdução

N as celebrações do centenário da primeira guerra mundial, é vitalizador apreciarmos 
as pinturas de Amadeo de Souza-Cardoso. Em 1918, no momento em que encontra a 

sua própria linguagem e a exprime com explosão criativa, é apanhado por um dos flagelos 
da guerra, a gripe espanhola (pneumónica). Amadeo morre a 25 de outubro, a poucos dias 
do cessar-fogo, com apenas 29 anos. O pintor não participa diretamente nos combates, no 
entanto, esses tempos de violência ferem a sua sensibilidade e deixam marcas na sua obra.

De férias em Portugal, a eclosão dos confrontos impede-o de regressar a Paris, para onde 
partira em 1907 ; viverá o decisivo período de maturidade artística, exilado na sua própria ter-
ra, a aldeia natal, Manhufe, no Norte de Portugal. Interrompendo bruscamente o processo 
de assimilação da linguagem e da estética modernistas, Amadeo volta a estar circunscrito a 
uma vivência não urbana, com ritmos naturais e formas de vida ancestral ; volta a ser teste-
munho da vida de uma comunidade rural absorta pela sobrevivência que o ritmo da natureza 
impõe. O retorno a Portugal acelera um processo de tensão, confronto e interiorização criati-
va. Um certo isolamento físico e artístico obriga-o a acelerar o seu amadurecimento humano 
e criativo. Esta sua vivência passa a ser a base que dá expressividade à sua criação pictórica. 

Este artigo gostaria de realçar o papel pioneiro de Amadeo na elaboração de uma lingua-
gem abstrata moderna. Recorrendo à iconografia musical (cavaquinhos, violas, guitarras), 
Amadeo estrutura a sua obra não figurativa em torno de duas grandes temáticas : a música 
e a guerra, criando assim a sua própria simbologia. 

1 Numa primeira parte, veremos como 

amado.teresa@gmail.com, CHAIA/CEHR - Universidade de Évora; anaritarodrigues_8@hotmail.com, CHAIA - 
Universidade de Évora.

1 Agradecemos reconhecidas ao Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão/Fundação Calouste Gul-
benkian, a autorização graciosa da reprodução das pinturas de Amadeo de Souza-Cardoso. 

https://doi.org/10.19272/201902701007 · «rivista di studi portoghesi e brasiliani», xxi, 2019
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Amadeo usa uma linguagem de cores e de formas, e como a vai depurando, num processo 
de intuição da sonoridade da cor e das formas, enquanto via de libertação do exterior e 
caminho de penetração para o interior. Finalmente, na pintura de guerra, analisaremos 
como os instrumentos musicais, profanados e trespassados, se transmutam em símbolos de 
desarmonia, morte e aniquilamento. 

2.  A vitalidade da Música

A procura da musicalidade, dos sons, do ritmo das formas, da vibração das cores está pre-
sente desde os tempos de absorção e de aprendizagem que Amadeo passou em Paris. A ace-
leração, a estilização e o alongamento das figuras, a sua suavidade e delicadeza, associadas 
a movimentos e ritmos harmónicos e a um brilho intenso, produzem pinturas dominadas 
pelos jogos de cores e cadências. Sem romper com os modelos e a estética clássica, Amadeo 
cria um equilíbrio e uma harmonia, que, não sendo ainda dissonante, os subverte. « Amplia 
a verdade pela sobre excitação de intencionalidades » eis como Jérome Doucet o carateriza 
em 1911 na introdução aos xx Dessins (xx Dessins,1983, s/p.). 

As suas primeiras obras, os xx Dessins, diretamente inspiradas no álbum de Kandinsky, 
Klänge - Sonoridades, 

1 rompem com o estilo académico em pintura. O imaginário dos temas, 
o desenho e a cadência rítmica resultante, substanciam o diálogo que a literatura, a pintura, 
a escultura, a música e até o bailado mantêm neste princípio do século xx. 

Se a musicalidade e o ritmo são uma constante na obra do Amadeo, só a partir de 1915 
os instrumentos musicais se tornam uma presença dominante nos seus quadros. Esta data 
coincide com o seu refúgio forçado em Portugal. Este artigo analisará uma seleção de pin-
turas deste período, obras que consideramos serem a chave da sua evolução no caminho da 
pintura abstrata. Selecionámos um conjunto de cerca de dez obras de Amadeo, seleção que 
evidencia os passos deste caminho. 

Como Bela Bartok, Stravinsky e outros artistas da sua geração, Amadeo faz recolha de 
canções, sabemo-lo da sua correspondência. O pintor recria nas suas telas o espírito da 
arte popular e dos seus artistas. O que Amadeo tenta captar é a transmissão simultânea 
de uma vivência e de uma memória cultural que ultrapassa a própria música. Surgem as-
sim, entre 1915 e 1916, óleos, aguarelas, desenhos que se concentram no instrumento musi-
cal : mostram guitarras, violinos, cavaquinhos. Partindo da observação do objeto, Amadeo 
concentra a sua representação apenas nos elementos significativos da sua procura : cordas, 
cravelhas, punhos. E, na sua procura, seleciona um mínimo de elementos que retoma com 
infindas variações. Variações de cor e forma que são o processo de aprofundamento con-
ceptual e que o levam a definir a sua família de símbolos dentro de uma linguagem formal 
própria. Ele usa esta sua linguagem formal para ‘tocar’ o que Kandinsky chama ‘o instrumen-
to de mil cordas’ : « A cor é um meio para exercer uma influência direta sobre a alma. A cor é 
a tecla ; o olho o martelo. A alma, o instrumento das mil cordas. O artista é a mão que, ao 
tocar nesta e naquela tecla, obtém da alma a vibração justa. A harmonia das cores baseia-se 
exclusivamente no princípio do contacto eficaz. A alma humana tocada no seu ponto mais 
sensível responde. A este fundamento chamaremos o princípio da Necessidade Interior » 
(Kandinsky, 2013, p. 21).

Há um paralelismo que se pode fazer entre a evolução da música e da pintura neste 
princípio do século xx : a rutura com a tonalidade e o academismo e a procura da pureza 
da musicalidade e da abstração como formas de expressão do sentir mais íntimo, como 
necessidade fundamental. 

Vida dos instrumentos é o título de, pelo menos, três quadros conhecidos de Amadeo.. 
No primeiro, de 1915, existem duas figuras humanas que tocam dois instrumentos de cor-

1 Os poemas, os desenhos e as gravuras da obra gráfica Klänge foram criados por Kandinsky entre os anos de 1908 
e 1912, ano da publicação do Álbum xx Dessins, de Amadeo em Munique. 
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das. 
1 De cores sombrias entrecorta-

das por linhas escuras, a composição 
centra-se nas personagens, a guitarra 
e o violino ficam subordinados. As 
expressões dos rostos e a forma como 
os corpos envolvem os instrumentos 
transmitem a procura da ancestrali-
dade em Amadeo. As mãos, de uma 
beleza e uma perfeição clássica, tes-
temunha dos estudos de desenho do 
artista. Elas orientam, direcionam a 
leitura para o sentir da vibração, para 
a importância sensorial do ato de to-
car, ressonância da música no agora. 

Nos desenhos e nas pinturas ulte-
riores, o espaço temático é ocupado 
por instrumentos musicais. As figuras 
humanas desaparecem, concentra-se 
a sensibilidade no mundo do som e da 
música. A sua pintura caminha num 
processo de libertação do figurativo. 

Em 1916 Amadeo desenha e pinta, 
em óleos e aguarelas, várias compo-
sições com guitarras. Destaca-se um 
pequeno desenho em grafite, guache 
e aguarela, sem título (Figura 1). É uma composição simples de guitarras, composta de 
dois núcleos : a palavra MIL e as cordas das guitarras. As formas são depuradas e de cores 
irradiantes, as guitarras são quadriláteros de estabilidade, em que os círculos evocam pro-
fundidade. O grau de abstração desta pequena aguarela é o prenúncio de uma nova etapa. A 
imagem visual agrega a imagem sonora e sugere, pelas cores e formas, lembranças arqueti-
pais, concentradas no centro azul, do primeiro plano. Este está em ressonância com o gran-
de círculo azul do canto superior direito, que sugere vibração concêntrica, complementada 
pela forte pincelada vermelha, que induz abertura infinita. Com a palavra MIL, a pintura é 
o anagrama da pureza da emoção poética de uma alma sensível e desperta. 

Não há saltos bruscos na obra de Amadeo, o pintor é versátil e persegue um fio condutor 
íntimo. Como ele mesmo afirma, pretende captar a « interior expressão das coisas ». 

2 
Entre 1915 e 1916 Amadeo pinta dois óleos de grandes dimensões em que ensaia as linhas 

mestras dos quadros que formam o objeto da presente análise. No quadro com o nome 
Par Ímpar 1 2 1 , 

3 surge, como eixo central, uma estrutura metálica em zig- zag que interceta 
três pontos vitais da figura humana (mão, coração, ouvido) e separa verticalmente a parte 
esquerda da parte direita, como se de um díptico se tratasse. O grafismo de 1 2 1 do título 
dado pelo autor indica a força organizadora da configuração metálica em três partes – lon-
ga, curta, muito longa. O  braço mecânico articulado parece ter a finalidade de perfurar o 
superficial para chegar a um interior que Amadeo ainda procura. 

Arabesco dinâmico = REAL ocre rouge café Rouge, Zig zag, cantante, couraceiro, bandolim, Vi-
brações metálicas, (Esplendor mecano -geométrico) 

4 é o título de uma pintura de 1916, que pode 

1 Título Desconhecido,1915. Óleo sobre tela.100x60cm. Museu Municipal Amadeo de Souza Cardoso. Referido como 
Vida dos Instrumentos (Amadeo de Souza Cardoso 1998, p. 51). 

2 Título de uma das suas pinturas de 1915.
3 Óleo sobre tela, 100x 70 cm, Coleção Particular (Lisboa).
4 Óleo sobre tela, 100x 60 cm, Coleção Particular (Porto).

Figura 1. Sem título [MIL]. 1916. @ cam/fcg.
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ser facilmente ligada à anterior. Pelo título somos introduzidos no labirinto do quadro. A 
palavra arabesco designa formas geométricas evoluindo para formas orgânicas que, na arte 
islâmica, podem ser uma via da procura do infinito. Este longo título associa o dinamismo 
a esta via de procura do centro interior. O movimento das configurações vermelhas em zig 
zag acelera a sugestão de vibrações metálicas. Real é o processo de procura, penetrando o 
superficial. A figura humana surge neste quadro despersonalizada, um esboço de um robot, 
em que duas campainhas são olhos que choram e os ferrinhos marca a cara. O corpo e os 
braços estão na posição de um violinista, mas, no lugar do violino há um vazio ou uma 
indefinição, o que permite pensar na procura de um caminho, da necessidade interior.  Esta 
pintura assenta ainda a sua composição num eixo de simetria, vertical e horizontal. A parte 
superior do quadro é a mais elaborada e rica de significados ; é aqui que Amadeo ensaia di-
versos níveis de profundidade. A parte inferior tem formas mais indefinidas. Cordas, molas, 
configurações metálicas, tubos, sinos são formas que ganham um estatuto especial, de vida 
e autonomia nas composições de Amadeo. 

No mesmo ano, o artista pinta dois óleos que intitula Vida dos Instrumentos (Amadeo, 2008, 
pp. 348, 352). A simbologia das Mil cordas está presente nesta tela, tal como nos outros qua-
dros aqui apresentados. Observa-se uma grande semelhança nas formas e no alinhamento 
espacial entre o óleo da Figura 2 e a aguarela anteriormente analisada. Mas, integrando 
o instrumento numa composição, associamo-lo a uma nova dimensão, a um espaço com 
vários planos e profundidade. No entanto, a ilusão de tridimensionalidade é desconfigurada. 
Os objetos são mais instáveis e sem base de sustentação. A base do quadro é constituída por 
um conjunto de formas difusas e tons fluidos.

A partir de um eixo de simetria, Amadeo desloca o centro de gravidade do quadro para 
direita e para cima. As guitarras têm uma base mais estreita e, por isso, embora as cores 
contribuam para uma sensação de expansão, inspiram instabilidade. O contraponto está no 
círculo azul e violeta, que absorve luz, som ou talvez tempo. Também, do lado esquerdo 
e destacado, está o elemento dinâmico da pintura, elemento que é, aliás, um leitmotiv dos 
seus quadros : o zig-zag, ou o braço mecânico que comanda os instrumentos, já referido nos 
exemplos anteriores. 

A sua verticalidade metálica é reforçada pela cor branca envolvente, estática. A extre-
midade do braço, uma mão mecânica ou um espelho, é direcionada para fora, absorve do 
exterior e comanda o núcleo de direita ; interceta vários planos, criando extensão e profun-
didade.

Neste quadro Amadeo contrapõe às formas simples (caraterísticas da aguarela analisada 
na Figura 1) grandes manchas de cor e de tons. Na procura do abstrato, ele ensaia sobre-
posição de planos, texturas e fragmentação de formas. Esta técnica de pintar a totalidade 
do espaço do quadro com paletas de tons vai ser usada posteriormente, em 1917, como 
processo de criação típico de Amadeo. É pelo preenchimento da totalidade do espaço que 
Amadeo pinta o fundo dos seus quadros ; cria a ilusão de uma sucessão de inúmeros planos 
e do sentido de profundidade.

Trou de la Serrure PARTO DA VIOLA Bon ménage Fraise avant garde é o nome dado por Ama-
deo ao óleo da Figura 3 no catálogo da Exposição realizada no Porto e em Lisboa, em 1916. 

Trou de la Serrure insere-se num conjunto de 5 telas, todas de 1916, de intensas e humorís-
ticas sugestões, sinestesias ; são pinturas aparentemente leves, brincalhonas, alegres e oti-
mistas. Viola e Morango, 

1 Violino e Cereja 
2 podem ser considerados dois pequenos estudos 

do óleo Luxúria do Violino, IMAN, Oscilação Vermelha Cá dentro e ao ar livre. 
3 São obras que 

transmitem a sugestão de sensações – som, cor, paladar, sensualidade – atraídas para o inte-
rior, pelo IMAN. Esta última pintura aproxima-se plástica e iconologicamente de Trou de la 

1 Óleo em cartão de 16,5 x 12 cm Coleção Particular (Porto).
2 Óleo em cartão, Coleção Particular, atualmente desaparecido.
3 Óleo sobre tela de 50 x 40 cm Coleção Particular (Lisboa).
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Serrure. Quanto à tela Pato Violino Inse-
to, 

1 ela ‘grita’ dissonantes e vibrações 
em contraponto com a musicalidade 
do violino.

Aparentemente Trou de la serrure 
PARTO DA VIOLA Bon ménage Fraise 
avant garde é uma obra que comunica 
alegria e despreocupação no seu mo-
vimento : através de simples sineste-
sias cromáticas e sonoras a boa convi-
vência chega-nos de dentro para fora, 
e talvez também em via contrária.  A 
profusão do título e a tendência para 
o vanguardismo do autor prepara-nos 
para a abundância de sequências e de 
planos, que é uma característica des-
ta grande composição. Pela força das 
palavras, ‘trou de la serrure’, obriga à 
orientação - O Buraco da Fechadura. 
Numa composição tão vasta e varia-
da, focaliza-se o olhar e descobre-se 
o círculo de cor clara, quase branca, 
com um ponto escuro no centro, um 
olho no coração de um violino ama-
relo, instrumento que quer expandir-
se, mas está limitado : pela grande 
espessura das linhas curvas vermelhas 
e pela abertura da caixa da viola, que 
permite ver o frio azul interior. 

Neste contexto, o orifício central destaca-se. Num plano bem mais profundo, mais indefi-
nido, mas em ressonância, ele espreita e encontra o olho interior, uma metáfora do buraco 
da fechadura. Há movimento, indicado pelas três linhas horizontais, cordas que intercetam 
este plano mais profundo. 

Neste processo de espreitar, depara-se com três instrumentos fragmentados, em que um 
dos instrumentos sugere o algarismo três. Letras que formam a palavra SOL, um T e um 
R, talvez da palavra ‘trou’ assim como fragmentos de instrumentos mais pequenos justa-
põem-se sobre os tons, de predominância azul, de fundo. Toda a composição dirige-se para 
‘o buraco da fechadura’, que dinamiza o lado direito do quadro. Em contraponto, o lado 
esquerdo é estático e acentua propositadamente a bidimensionalidade pictórica e a escuta 
interior : é um puzzle de pequenos quadros (polarizados em redor dos chamados ouvidos 
do violino, ou abertura acústicas), que remetem para objetos da cultura popular, e sugerem 
sensações auditivas, tácteis, de olfato e paladar. Destaca-se o vermelho de um maduro e de-
licioso morango em relevo. A alegria e a singeleza destes pequenos quadros (em que alguns 
elementos também surgem pintados nos óleos da temática Canção Popular 

2 é associada à 
música popular com a sua estrutura linear e melodia única. Trou de la Serrure aponta para 
uma composição musical elaborada e complexa, orquestral, tendo o violino em destaque. 

1 Óleo sobre tela de 50 x 40 cm Coleção Particular (Cascais).
2 Dentro do conjunto Canção Popular são conhecidas quatro telas. A primeira, sem título, datada de 1915-16, é uma 

composição muito simples : a figura da boneca ocupa quase todo o espaço pictórico. As outras são de 1916, Canção 
Popular, Canção Popular e o Pássaro do Brasil, e Canção Popular a Russa e o Fígaro. Estas três pinturas já integram nas suas 
composições as características ‘janelas/olhos’ de Amadeu, revelando uma progressiva complexidade quanto à sua 
elaboração plástica. 

Figura 2. Vida dos Instrumentos.1916. © CAM/F.C.G.
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Há um eixo branco e preto, cores 
estáticas segundo Kandinsky, uma pa-
rede que acentua a diferença entre o 
mundo exterior e o mundo interior 
mais abstrato. Aqui podem existir ob-
jetos carregados de simbolismo para 
a alma, assimilados e representados 
figurativamente no puzzle do lado 
esquerdo. Finalmente, junto aos ou-
vidos do violino e aos símbolos mu-
sicais do lado esquerdo também se 
encontram cordas ou pautas de mú-
sica e um ‘pequeno olho’, uma deixa 
de Amadeo para o observador iniciar 
o caminho inverso, em que o ver e o 
ouvir se entrelaçam. 

Comparando Trou de la Serrure com 
as pinturas integradas no conjunto 
Canção Popular acima referido, perce-
be-se a essencial inovação deste qua-
dro. Naquelas obras, a temática musi-
cal tem um caráter sensorial. Amadeo 
agrega aos instrumentos musicais a 
representação de frutos, bonecas, ob-
jetos populares, etc., a força imagética 
da sobreposição de fragmentos con-

cretos do quotidiano abafa a sugestão de musicalidade. Em Trou de la Serrure, a propositada 
bidimensionalidade desses elementos faz a ligação entre o plano sensorial e a busca da ‘emo-
ção pura’, segundo as palavras do próprio Amadeo : « A Arte tal como a sinto é um produto 
emotivo da natureza. A natureza fonte de vida, de sensibilidade, de cor, de profundidade, de 
acção mental, de poder emotivo, etc. » (Pamplona, 1983, p. 37).

Neste sentido, analisaremos o quadro de título desconhecido, de 1917. Observando a presen-
ça de múltiplos instrumentos musicais, e a abundância de instrumentos de percussão, anali-
sando a complexidade da composição e não esquecendo o pano de fundo dos movimentos 
artísticos da época, ousamos associar as duas artes numa sugestão de título, usando uma 
metáfora querida a esta geração :‘o atelier de pintura de Gershwin’.

Trata-se de um espaço físico absorvido pelo ofício do pintor : tintas, mãos, quadros e telas, 
madeiras, fósforos. É uma composição densa, com múltiplas sobreposições de planos, com 
formas fragmentadas de objetos/elementos e com textura metálica de configurações que 
funcionam como principais agentes dinamizadores.

As formas evocam instrumentos musicais. No centro está uma guitarra. Nas múltiplas 
sobreposições de planos encontra-se uma nova dimensão da pintura de Amadeo. As formas 
e as cores são familiares, mas no conjunto, encontram-se dependentes umas das outras, as-
sim como da estrutura final da composição. Dito de outra maneira, há dois pilares – o pilar 
da cor e o da forma ; e o da conceptualização do espaço. A composição global do quadro 
torna-se a primeira finalidade. É esta a característica da pintura de Amadeo em 1917 : uma 
grande estruturação na organização do espaço e da cor. Propositadamente, o quadro não 
tem centro, mas há centralidades, há núcleos organizadores na pintura, à volta de guitarras. 

1 

1 « A composição grande pode ser formada por composições menores, completas em si mesmas, ainda que exte-
riormente possam parecer opostas, mas, mesmo através desta sua oposição, concorrem para o conjunto da grande 
composição, de que fazem parte integrante. Deste modo, os vários objetos de um quadro (reais, parcial ou total-

Figura 3. Trou de la serrure PARTO DA VIOLA Bon ménage 
Fraise avant garde. 1917. © CAM/F.C.G.
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Na verticalidade, do lado esquerdo 
do observador, destacam-se dois pla-
nos de guitarras, de grande dimensão, 
possíveis violoncelos. Do lado direito, 
de evidente menor dimensão, reco-
nhecem- se as guitarras de Amadeo. 
Pelas cores quentes sobre um quadro 
preto, pelo olho azul hexagonal, este 
núcleo deslocado para a direita ganha 
em profundidade. Mas no centro do 
quadro há uma abertura luminosa 
que equilibra as partes, intencional-
mente deslocadas pelo artista (o ‘co-
ração’ da guitarra). 

Na horizontalidade, há estabilidade 
na parte superior do quadro. O canto 
superior direito transmite leveza pelas 
suas cores claras, que continuam, em 
movimento de translação, para o cen-
tro e para baixo. 

As configurações metálicas percor-
rem o quadro e sugerem um espaço delimitado por elas. Há dinamismo e associação de 
variados sons metálicos. No canto superior esquerdo, uma alavanca parece sustentar todo 
este movimento rompante. 

A fonte dos sons parece ser o quadrado branco superior direito, com agentes sonoros 
metálicos, com diapasão e a nota musical LA, tudo ampliado por uma caixa-de-ressonância. 
Tubos verdes, em forma de diapasão, ligam e trazem para o primeiro plano os instrumentos 
musicais ; concedem-lhes ação, logo vida. 

É conhecida a importância dos ‘olhos’ na pintura de Amadeo. Os ‘olhos’ do quadro são 
pontos vitais de concentração, eles atraem o olhar, interpelam e intimam o observador, 
coagem a direção do seu olhar. 

1 
Um ‘braço’ mecânico surpreende por dominar e trespassar o amarelo. Ele evoca o bra-

ço do pintor, a ferir o belo superficial, em busca de um interior oculto. Uma outra mão, 
mecânica também, evoca a paleta do pintor ou a palheta do guitarrista, até uma caixa de 
fósforos. 

2 Seja como for, o movimento é o mesmo, ardente, para o interior ; a cor vermelha, 
misturada com tonalidades metálicas, agride o exterior. E o som é de percussão - ou por 
trespassar, ou por tamborinar numa caixa acústica. 

Este atelier de pintura está repleto de telas em processo de experimentação e criação, de 
cores, formas, fragmentos e texturas diferentes. Contrasta com a organização dos três nú-
cleos centrais das guitarras e dos três ‘olhos’ estruturantes. Sequências de números e de 
letras enquadram a composição. Esta organização espacial, por um lado coesa e por outro, 
fortuita e de sugestão, assemelha-se à improvisação e à liberdade sonora e criativa da mú-

mente abstratos) encontram-se dependentes de uma grande forma única. A transformação profunda que recebem 
submete-os a esta forma ; eles serão esta forma. A ressonância de uma forma isolada enfraquece. Ela é apenas um dos 
elementos constitutivos da grande composição formal » (Kandinsky 2013, p. 60).

1 « No caso de um individuo altamente evoluído, o acesso à alma e de tal modo direto, a alma é tão aberta a todas 
as sensações, que qualquer excitação faz reagir instantaneamente o olho – reação que lembra o eco ou a ressonância 
de um instrumento de música cujas cordas estimuladas pelo som de um outro instrumento vibrem em uníssono. 
Homens com uma sensibilidade assim apurada são como bons violinos com muito uso, que ao mais pequeno toque 
vibra intensamente » (Kandinsky 2013, p. 59).

2 Há fósforos colados no canto inferior direito, sobre um pequeno pedaço de madeira e pintados de branco sujo, 
quase impercetíveis – aliás, na mesma posição dos incendiários fósforos do quadro Entrada. 

Figura 4. Título Desconhecido 1917. © CAM/F.C.G.
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sica do seu tempo. Embora haja obvia presença de guitarras, como o instrumento musical 
visualmente dominante, é o som da percussão que inunda o quadro. Não só dos ferrinhos 
como das trombetas - para Kandinsky o amarelo evoca justamente aquele som. 

Do lado direito do quadro há três insetos encarcerados, talvez conservados dentro do 
metal. Transmitem vibração, dissonância, mas também o pulsar da vida primordial. Esta vi-
bração irradiada do quadro não é só dissonância, mas também contraponto. Amadeo ensaia 
na pintura a associação de tons musicais e de tons coloridos, tal como Kandinsky afirma a 
propósito de experiências musicais de Scriabin. 

1 
A profundidade deste quadro vai nascendo da sobreposição. O observador encontra sem-

pre mais profundidades interiores. Nas camadas primordiais, as cores evocam o elemento 
ar, vaporoso. Neste caso, a profundidade é plasticamente e psicologicamente libertadora. 
As camadas e as sobreposições pictóricas de Amadeu criam no espaço uma ressonância de 
duração libertadora. Mais uma vez, associamos a procura de Amadeo às experiências musi-
cais de vanguarda ; o jazz ou a música sinfónica moderna tem a reputação de procurar esta 
ressonância libertadora no tempo. 

A inovação, a riqueza e a complexidade desta pintura revelam a força originária de Ama-
deo e a angústia criativa no seu processo interior e secreto de procura. Como Amadeo afir-
ma « não se faz uma obra de arte sem uma grande emoção » (Pamplona1983, p. 57).

3. O interior da Guerra

A temática militar é praticamente ignorada pelos artistas portugueses durante o conflito de 
1914-18, com exceção de Amadeo e de Adriano Sousa Lopes. Os dois pintores são personali-
dades muito distintas, com atitudes e percursos de vida, caminhos interiores e sensibilidades 
quase opostas. Em Adriano, pintor oficial do governo português, que integrou o Corpo 
Expedicionário na Frente da Flandres, o horror à violência e o sentido de absurdo de um 
fenómeno contranatura é expresso numa linguagem figurativa e naturalista, recorrendo a 
um desenho de traço firme e incisivo. 

Amadeu é uma sensibilidade ferida pela guerra. Exprime na pintura a profundeza das 
atrocidades interiores. Em Entrada parece atingir o amago da densidade destrutiva da guer-
ra. Consideramos que os quadros de guerra em Amadeo são um marco na história do 
abstracionismo europeu. Em 1918, ainda era comum os pintores recorrerem à linguagem 
figurativa nas obras alusivas aos conflitos militares. Possivelmente por duas razões : por 
um lado, está-se perante um novo tipo de guerra, de uma violência massiva e capacidade 
destrutiva até agora inimagináveis. Por outro, o abstracionismo dá os seus primeiros passos, 
enquanto poética com uma nova linguagem. 

Do ponto de vista iconográfico, o estilhaçar da guerra está explicito nas pinturas de Ama-
deo de 1917 : Zinc, Brut 300 TSF, e de uma forma indireta, mas muito mais elaborada na 
pintura Entrada. 

2 A análise comparativa destas três pinturas, e do estudo preparatório de 
Entrada, permite-nos observar o seguinte : uma sequência do simples para o complexo, quer 
em termos iconográficos, quer na composição e na técnica ; a evolução de Amadeo para o 
abstracionismo ; a força dos seus símbolos, que ganham vida na estreita relação entre eles e 
os objetos referenciais das obras. Entrada é uma obra ambiciosa e profundamente original, 
estética, concetual e plasticamente : este quadro é singular pela temática, pelo cromatismo, 
pela construção das formas, que levam ao fechamento. 

1 « estabeleceu um método especial que permite copiar a musica a partir das cores da natureza, ver os sons nas 
cores e escutá-las musicalmente. (...) Scriabine, por seu lado, compôs  de uma forma totalmente empírica, um quadro 
paralelo de tons musicais e de tons coloridos.(...) Scriabine aplicou o seu principio no Prometheus » (Kandinsky 2013, 
p. 60).

2 Pinturas com título desconhecido, que, no entanto, nas fichas de identificação dos catálogos da Fundação Gul-
benkian, são referenciadas, entre parenteses, com palavras retiradas dos quadros, elementos de identificação que 
assumimos neste artigo.
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Amadeo inspira-se em instrumen-
tos musicais (guitarra) e nas nature-
zas mortas cubistas 

1 para criar, numa 
linguagem abstrata, uma pintura de 
guerra em que os elementos natu-
rais são vitalmente destruídos. Não 
há tanto a presença da morte que nos 
choca, mais do que a morte, é a vida 
que está irreconhecível, ausente. Re-
fletir sobre os efeitos da guerra recor-
rendo ao género natureza morta no 
sentido modernista é, como se disse, 
profundamente original e ambicioso.

A conceptualização temática é feita 
pela associação de formas abstratas 
e de elementos concretos. Há uma 
predominância de cores escuras, frias, 
ácidas. A paleta de cor corresponde 
ao Amadeo deste período. Sucessi-
vas formas horizontais dominam o 
quadro e sugerem o artificial de uma 
realidade encastrada, onde há poucos 
elementos de vida : frutas, mas em de-
composição, insetos, mas presos ou 
mortos, um violoncelo que parece a 
sombra de um enforcado, uma pera 
com formas de corpo de mulher deitada e ensanguentada. Embora o quadro tenha uma 
grande unidade, diferenciamos três eixos verticais, em função da incidência da luz. Os frutos 
estão no eixo central, são todos torcidos, marcados pela podridão, metáfora da destruição 
e morte, que vem de dentro e os atinge. Os frutos que têm maior incidência da luz são 
colocados sobre branco, as cores aparentam alegria, mas são enganadoras. As sombras que 
envolvem os frutos retiram toda a naturalidade da luz. A presença dos fósforos acentua 
esta artificialidade envolvente.  Os insetos estão encarcerados dentro de alguns dos círculos 
escuros. Tudo aponta para o centro do quadro, até porque as extremidades deste quadrado 
são compactas e opressivas.

O centro corresponde a um grande círculo interior, tapado, no entanto, por um pano 
amarelo, lembrando uma bandeira esfarrapada. Uma vez que o centro está tapado, o olhar 
dirige-se para a ENTRADA, inscrição com letras pretas sobre o fundo branco, letreiro sa-
liente que nos leva ao buraco escuro e absorvente, ou à mira de uma arma de fogo, ou a 
um túnel com grades. A sensação de perigo vem da serra vermelha sobre o amarelo forte, 
pintada em primeiro plano e sobreposta à ENTRADA. Uma espessa linha preta e cinzenta 
horizontal dá corpo a esta serra simbólica. Esta nova técnica de carregar os contornos com 
pinceladas largas e escuras, misturando tons de cinza, azul e preto, permite ao artista criar 
a dimensão de uma profundidade interior e sem limites. O túnel - círculo escuro - leva-nos 
a esse último plano, ameaçador e sem saída. Se associarmos a ENTRADA 

2 ao periscópio 
que está por cima, à sombra do enforcado, à lâmpada elétrica, à janela escura, chegamos 

1 Cf. Picasso Still life with compote and glass, de 1914, em que utiliza texturas metálicas. 
2 O periódico francês L’illustration no número especial de 8 de Agosto de 1914 apelava à mobilização geral da Fran-

ça. Na primeira página Georges Scot desenhava um soldado francês a barricar o inimigo. A mensagem da imagem 
é reforçada pela legenda ‘Não Entrar’. Em 1917 Amadeo com este amargo trocadilho sintetiza a trágica evolução do 
conflito. Disponível em :< http ://illustration1914.com/turnjs4/samples/magazine/index.php ?bloc=14/08-08-14#pa-
ge/1>. [Consultado em 19 junho 2017]. 

Figura 5. Título desconhecido [ENTRADA]. 1917. © 
CAM/F.C.G.
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facilmente à imagem da ratoeira, e à imagem dos insetos presos em armadilhas. É uma 
linguagem simbólica, aberta a planos de leitura mais ou menos profundos, mais ou menos 
desconcertantes, mas que afunilam para a angústia e o sentido de perca. 

A guitarra do lado esquerdo tem cordas agressivas, como bicos de pássaro, e é da cor do 
sangue ; não toca, não traz harmonia, assim como o círculo amarelo por cima dela não é 
o sol e não consegue iluminar. Os focos de luz são artificiais e interiores, a luz dos fósforos 
não aquece, mas incendeia. A nota LA, frequente nas suas obras, está na parte inferior do 
quadro, ao lado do nome de Amadeo, como se ele quisesse provar que participa da angústia 
pela harmonia perdida. Um grande silêncio, e a falta de tudo que representava vida para 
o autor, e para os modernistas, toma posse do quadro. Amadeo continua a recorrer à sua 
iconografia base, mantendo a sua estética e a sua originalidade técnica. No entanto, neste 
quadro, guitarras, círculos, flores, frutos e insetos são a desconstrução do figurativo e provo-
cam um sentimento de ausência. Ausência de sensibilidade, logo de movimento, de ritmo, 
de tempo, de alegria. O efeito de surpresa aumenta, atinge-nos. O quadro sugere violência, 
medo, angustia, até morte. Pela reconfiguração simbólica e a recomposição plástica a qual 
ele foi submetido, o quadro ganha em abstração. Não é diretamente associável ao conflito 
mundial. É uma reflexão interior sobre o poder da guerra. 

A maquete preparatória do quadro pode esclarecer e permitir interpretações mais espe-
cíficas ligadas ao conflito. Concretamente, como podemos ligar a maquete da ENTRADA à 
guerra de 1914-18 ? Pelas associações que as palavras criam : Zinc, porque era um metal muito 
procurado para armas ; La Correspondência , 

1 título de um jornal militar e de um dos primei-
ros jornais diários informativos espanhóis, com a indicação de uma edição especial ;  Wotan, 
nome associado às atividades bélicas e às famosas lâmpadas elétricas recente industrializa-
das ; o carimbo com o nome de Amadeo, várias vezes repetido - cardoso, cardoso, cardoso ; as 
obsessões presentes nas suas obras de 1916 e 1917 – Brut 300, KK, 52. E a palavra destacada, 
em letras maiúsculas, conservada na pintura – ENTRADA, chave da leitura da maquete e do 
quadro. Numa primeira elaboração, as palavras têm o dom de explicitar, quando Amadeo 
as retira é porque conseguiu que os elementos estritamente pictóricos assumissem a sua 
força : cores, formas, texturas, sobreposições de planos e de níveis de profundidade transmi-
tem violência, angústia, medo, insegurança e mesmo morte. Ao libertar-se do concreto, o 
sentido da obra torna-se mais profundo e universal e cria força empática que nos toca sem 
intermediário. Uma vez apreendido internamente (fixado) o sentido que ele quer dar à sua 
obra criativa, liberta-se do supérfluo. 

No centro da maquete um olho num rosto escuro indefinido observa-nos. Ao lado sobre-
põe-se uma colagem com um reclame de lâmpada elétrica da marca Wotan – alusão ao deus 
germânico, guerreiro e rei. À volta do olho sobrepõem-se vários círculos que envolvem 
todo o espaço do quadro. Linhas quebradas, as celebres configurações metálicas em forma 
de zig-zag delimitam a composição, orientando-nos levemente para o núcleo central. Há 
bonecas, ou figuras humanas a brincar com círculos. A cara central que se advinha de perfil 
na maquete é tapada por uma bandeira amarela, rasgada, na pintura. Existe na maquete 
uma profusão de olhos e círculos escuros, buracos que atraem o olhar para as profundezas. 

No quadro desaparecem as figuras humanas e a sensação de dor torna-se mais abstrata, 
porém muito mais asfixiante. A vida tem os seus representantes nos insetos e no reino vege-
tal, a morte marca a pintura e atinge-nos. Aparece um periscópio de um submarino a esprei-
tar. A profundidade não surge da fragmentação e sobreposição das formas, as sobreposições 
são centros escuros que simulam túneis cavados para profundos e fechados interiores. A 
profundidade é criada por uma meticulosa mistura de densos azuis, pretos e cinzas, pela 
plasticidade das texturas e pelas largas pinceladas negras que contornam e sombreiam os 
elementos iconográficos do quadro. 

1 La Correspondência Militar, periódico espanhol militar, fundado no século xix, assume durante a guerra de 1914-18 
a defesa da posição germânica.
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4. Conclusão

Concluindo, as obras de temática musical que analisamos escapam ao figurativo. A suges-
tão de música, e de sonoridades modernas, vem da vibração das cores, associada a linhas e 
texturas que criam a fragmentação de formas, em movimentada e reiterada sobreposição de 
planos. De grande vitalidade, despertam, uma emoção íntima que ultrapassa e aprofunda 
o ver e traz consigo a sugestão do som. Os instrumentos, símbolos pictóricos e musicais 
criados pela intencionalidade poética de Amadeo, dialogam com a ‘alma’ do seu criador e 
envolvem-nos densamente nesse confronto. Os quadros, com “círculos/olhos”, fragmen-
tações, fissuras e frechas, deixam penetrar, mas têm autonomia. Também nos observam. 

Finalmente, as pinturas analisadas revelam como a fragmentação rítmica das formas geo-
métricas em jogos de cor, corporizados em composições de estrutura dinâmica e rigorosa, 
remetem para uma ordem essencial, para uma duração abstrata, unificadora da pintura e 
da música. 

Em relação à temática militar, Zinc, Brut, e em especial a ENTRADA, estão ao nível das 
melhores pinturas de guerra que se criaram entre 1914 e 1918. A ENTRADA é, como se disse, 
um quadro ambicioso, muito elaborado do ponto de vista conceptual e plástico ; com uma 
visão ainda hoje atual e muito própria do poder destrutivo do homem.

 Passados cem anos da primeira guerra mundial, temos a obrigação de dar a conhecer 
e refletir sobre o valor da obra de Amadeo no modernismo português e ocidental ; e de 
consciencializar e relançar a sua mensagem de horror à violência. Vinte anos antes de Picas-
so, Amadeo associa à guerra a destruição da vida, da harmonia, da LUZ. Na perversão da 
guerra, a luz elétrica como símbolo do modernismo, pode ser convertido em vida artificial, 
logo não-vida. 
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