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Ana Pinheiro Torres, pintora.

Esta simples frase conta uma história. Da qual sei uma pequena parte.

Os nossos caminhos cruzaram-se no ano de 2007, quando, com o seu suave sotaque portuense, com aquela sua fina 
e requintada ironia, chegou ao belíssimo Teatro da Trindade em Lisboa. Curadora, um dos campos onde se tinha 
especializado, vinha assegurar uma melhor integração das exposições na programação do Teatro. 

Foi um privilégio tê-la conhecido em ação. Olho com um misto de espanto e admiração a forma como realizou 
aquilo que sempre será o zénite da intervenção cultural: criar do nada, desapegar-se da assinatura, da marca, deixar 
crescer para além daqueles egotismos tão próprios dos meandros da criação e da programação artística.  Do nada, 
de um esconso na esquina do Teatro sem serventia, a quem ninguém conseguia dar préstimo, fez uma micro-galeria 
de arte, o Round the Corner. Uma estrutura que durante todos os anos em que existiu colocou o Teatro da Trindade 
na rota dos espaços de arte experimental da cidade de Lisboa. Graças à forma delicada, clara, aberta e participativa 
como ela organizou e desenhou o projecto, desafiando curadores externos, abrindo a programação a candidaturas 
de artistas.

Se me detenho nesta história, é porque nela antevejo um pouco a explanação da voz, como um sussurro, da pintora 
que hoje tanto me surpreende. E cujo percurso artístico já tinha um caminho, que desconhecia. Socorro-me da 
sua biografia, cujo primeiro registo data de 1967, no Porto: pinta desde 1995. Participou em algumas exposições 
coletivas e realizou uma exposição individual no Forte de São João da Foz em 2004. Estudou, entre outros, com os 
Pintores Gabriela Vaz-Pinheiro, Aníbal Cunha, Fernando Pinto Coelho e Pedro Maia.

A certa altura ofereceu-me um quadro que me tem acompanhado sempre. É uma pequena aguarela. Uma mulher 
recurvada sobre o dorso da terra, estendendo os seus dedos para o chão. Dedos que, ao procurarem o solo, se 
tornam afiadas raízes. E sobre as suas costas irrompem, afirmativos, claros, os ramos de uma árvore. Nesta imagem 
encontro condensado, simbolicamente, o programa existencial de Ana Pinheiro Torres.  Uma mulher ligeiramente 
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corcovada, que no seu debruço sobre o mundo, o prolonga até ao infinito.

Com ela vivi também outro privilégio: o de assistir ao desabrochar de uma pessoa. Como se fosse uma flor, raiz, 
hastes e corola. Mesmo só a tendo acompanhado de longe, como um espectador fascinado, testemunho que não 
foi nada fácil. Até porque assumir a extrema e inata sensibilidade que nos calhou na lotaria torna-se um acto de 
heroísmo existencial, num mundo que se organiza todo para exaltar a força, a prepotência, a exacerbação do poder.

Mais exaltante por isso a maneira corajosa como ela assume a sua sensibilidade, fazendo-a voz. 

Não há nada que me comova mais do que uma voz que ganha grão, tessitura, espessura, quase matéria. É como se 
o mundo nascesse de novo. 

Volto à frase inicial.

Olho as obras escolhidas para a exposição, na sua vinculação simbólica e espiritual ao mundo, aos elementos, 
e comovo-me. E por isso escrevo, como se alinhasse o nome de uma personagem maior no topo da folha: Ana 
Pinheiro Torres, pintora.

Lisboa, Setembro de 2019 

Joaquim Paulo Nogueira, 
Dramaturgo
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ABERTURA | Acrílico e pastel de óleo s/ papel | 72 × 72 cm
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Coube-me neste projecto, na qualidade de artista plástico, falar de Ana Pinheiro Torres, autora dos 
trabalhos que integram a exposição de pintura “OBRAS 2017 – 2019”, na Casa das Artes do Porto.

Desde o meu primeiro “olhar” ao seu trabalho, reagi de forma extraordinariamente impactante, 
tomado por um sentimento especial, como se estivesse saboreando um alimento de enorme pureza e 
transparência. Quando estas sensações emergem com total espontaneidade não podemos nem devemos 
desprezar a inerente leitura introspectiva que permite uma visão mais alargada e mais real de toda esta 
experiência que conhecemos como VIDA.

No espaço de cada obra, senti dinâmicas suaves e deslumbrantes de cenários que se revelam em completa 
e perfeita harmonia, com cores bem conseguidas, evidenciando um olhar profundo e expandido e uma 
técnica e sentido estético muito particulares. Fui transportado para espaços povoados por atmosferas 
de enorme leveza, transparência e claridade.

Parece existir uma tentativa da autora levantar os pés da terra, de planar no mundo da abstracção, 
encontrando janelas diferentes para a mesma paisagem e então voar por espaços de deleite onírico 
e imaginal, exteriorizando o quanto estes espaços (tridimensionais e outros) mostram de diferente 
e elevado. Há uma procura que vai além da narrativa e ideário colectivos, daquilo que estará mais 
próximo da essência, do que efectivamente somos do ponto de vista do projecto de ser humano, e 
simultaneamente uma tentativa de regresso ao início primordial, ao nosso lugar de excelência, de 
partida e de retorno, onde a luz brilha com extraordinária e especial intensidade. 

Poderia dizer-se que este conjunto de obras apresentado por Ana Pinheiro Torres constitui uma espécie 
de narrativa, em versão pintura, de um processo de vida de natureza multidimensional que materializa 

“Quando muda o modo como observa as coisas, as coisas que observa mudam”
                                                                                                            Max Planck 
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no Espaço e no Tempo aquilo que de plenamente significante já somos na Eternidade. 

A autora mergulha no mais profundo do seu imenso oceano interior e traz à superfície, com enorme coragem e 
lucidez, o trabalho alquimizante que propõe, o da transformação psíquica do chumbo em ouro, a necessidade de 
metabolizar e moldar algumas das heranças que não escolheu, mas que lhe couberam como experiência. 

A abertura do Ser, esse portal íntimo e secreto, é o lugar de passagem onde a pintora mergulha, sem que seja de 
maneira alguma obrigada a justificações nem tão pouco a explicações. Ao romper caminhos, a sua essência sobrepõe-
se a definições e conceitos. Os efeitos, esses sim, são palpáveis, quando a alma que os observa acompanha a imensidão 
do salto. Neste trabalho, em que se percebe claramente uma dinâmica de ascensão e contemplação do Todo, sobressai 
a inevitabilidade do encontro com um mundo de cores e transparências, em que Alfa e Ómega, numa espécie de 
bailado cósmico, convergem para um único ponto - a Totalidade. 

Num efectivo acto recorrente de descoberta e transposição da sua própria realidade para a pintura, a autora partilha 
com o observador a sua arte, num propósito elevado e pleno de amor sobre o que é a Vida, na sua mais verdadeira, 
abrangente e pura acepção, muito para além da que experimentamos quotidianamente nesta dimensão terrestre. Ana 
Pinheiro Torres levanta um pouco o véu que cobre o seu ser corporal para mostrar parte do seu mais profundo ser, 
o ser da Totalidade, aquela sua contraparte eterna que reside na dimensão sagrada do Absoluto. Não há em toda a 
sua obra, agora oferecida ao público, conceitos fossilizados, nem palavras que rotulem o estado do qual emerge esta 
pintora, que se expressa com a grandeza dos que são tocados pelas asas da espiritualidade. 

Ana Pinheiro Torres sente que a descoberta impõe um refinamento especial dos sentidos físicos. Mas sabe também que 
outros sentidos, não físicos, se afirmam de capital importância para que outros patamares de percepção da realidade 
que vão muito para lá do óbvio possam ser atingidos. Apercebo-me que do interior da pintora uma presença emerge, 
uma dinâmica emocional, uma sensibilidade muito clara de energia afecto-emocional que se expande profundamente, 
muito para além do habitual no comum dos seres humanos. É este estado alterado de consciência que possibilita 
a ampliação da sua visão e que, aliado à sua enorme força interior, lhe dá o acesso ao baú de memórias localizado 
no mais recôndito do seu ser, para então transpor para a superfície a pintar, os fragmentos de um universo que vai 
descobrindo.
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O advento deste sentimento levará certamente Ana Pinheiro Torres à construção de outras ideias e de outras formas 
de expressão que a catapultarão para uma dimensão que a conduzirá aos quotidianos duma era que avança para 
padrões de vida de menor densidade material e de maior harmonia.

De todo este fantástico conjunto de 29 obras que integram esta mostra, permito-me citar apenas algumas que 
me “tocaram” especialmente pela forma como a pintora revela as “paisagens” de outros planos, de outros mundos 
e a interacção com seres ultradimensionais e outros, em recantos do cosmos paralelos ao deste, agora nosso, 
lugar de pertença – o planeta Terra. Então, cito com particular ênfase as obras “Mundos Superiores”, “Dois Sóis”, 
“Supranatureza”, “Espaço Nave”, “À Noite, o Lago”, “Mundos Intraterrenos” e “Aum”. 

“Fluindo” é outra obra que faz parte deste conjunto, onde a pintora se debruça sobre a grande janela desta nossa 
experiencia tridimensional, neste planeta altamente denso que se dá pelo nome de Terra e canta uma das mais 
grandiosas verdades da nossa existência planetária. Passo a citar:

“A vida é eterna, sem início e sem fim. Sensação de que todas as formas fluem e se misturam em diversos planos e 
dimensões. Tudo flui, nada é fixo.

Todas as manifestações estão permanentemente fluindo.”

“OBRAS 2017 – 2019” de Ana Pinheiro Torres é uma exposição que se inscreve no livro de honra da Casa das Artes do 
Porto, uma obra que a autora, com a sua imensa percepção sensorial e até mesmo extra-sensorial, proporcionará ao 
observador um conjunto de propostas que o guindará para outros patamares da consciência. 

Ana Pinheiro Torres, gosto do seu trabalho. Bem-haja.

Ponta Delgada, Agosto de 2019

António Ferreira Pinto
Artista plástico
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MUNDOS SUPERIORES | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 14.8 × 21 cm
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DOIS SÓIS | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 14.8 × 21 cm
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A NATUREZA| Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 14.8 × 21 cm 
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PASSAGEM | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 29,7 x 42 cm



15

SUPRANATUREZA | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 29,7 x 42 cm



16

CONEXÕES | Aguarela, gouache, acrílico e canetas s/ papel | 14.8 × 21 cm



17

ENCANTAMENTO | Aguarela, gouache, acrílico e canetas s/ papel | 14.8 × 21 cm



18

FLUINDO | Aguarela, gouache, acrílico e canetas  s/ papel | 14.8 × 21 cm
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COMPRESSÃO ESPAÇO-TEMPO | Aguarela, gouache, acrílico e canetas s/ papel | 29,7 x 42 cm



20

ESPAÇO NAVE | Aguarela e gouache s/ papel | 24 x 32 cm



21

ALENTEJO | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 14.8 × 21 cm 



22

A ALMA DEPENDURADA | Aguarela, gouache, acrílico e canetas s/ papel | 14.8 × 21 cm
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À NOITE O LAGO | Aguarela, gouache, acrílico e canetas s/ papel | 29,7 x 42 cm



24

SIMBIOSE | Aguarela, gouache e canetas s/ papel | 29,7 x 42 cm



25

O AMOR NO PODER E O PODER SEM AMOR | Aguarela, gouache, acrílico e caneta s/ papel | 24 x 32 cm
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O CORAÇÃO É UMA GRUTA  
Aguarela, gouache, acrílico s/ papel | 14.8 × 21 cm



27

MUNDOS INTRATERRENOS | Aguarela, gouache, acrílico e canetas s/ papel | 29,7 x 42 cm



28

À SOMBRA | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 22,5 × 18 cm



29

ASPIRAÇÃO | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 19 × 18 cm



30

MATERIA LUCIDA | Aguarela, gouache, acrílico s/ papel | 21 × 29,7 cm



31

SAMSARA MOVIMENTO SEM FIM | Aguarela, gouache, acrílico s/ papel | 21 x 29,7 cm



32

MATERIA ESTELAR | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 14.8 × 21 cm
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UMA CONSCIÊNCIA EREMITA 
 Aguarela, gouache, acrílico e canetas s/ papel | 14.8 × 21 cm



34

O PRINCÍPIO E O FIM
Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 14.8 × 21 cm



35

AUM | Aguarela, gouache, acrílico s/ papel | 29,7 x 42 cm



36

A SERRA DA PENEDA | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 18 × 18 cm



37

PLANANDO | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 18 × 18 cm



38

JARDIM | Aguarela, gouache e acrílico s/ papel | 35 × 30 cm



ANA PINHEIRO TORRES | anamptorres@gmail.com

Agradecimentos

à Casa das Artes e sua equipa, pela disponibilidade,
à Fernanda Eugénia Araújo, por ter acreditado em mim, 

ao António Ferreira Pinto por me ter visto a alma,
ao Joaquim Paulo Nogueira por ser testemunha,

e à Glória Lino, sem a qual este catálogo não existiria,

A minha maior gratidão.



D
es

ig
n:

 G
ló

ria
 L

in
o

08/10/2019 Montagem MC + DRCN + CA 2016.png

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwDrcBVWBPQRplWJgqdfCdtXXNw?projector=1&messagePartId=0.1 1/1


