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A 
exposição Elementos em Fragmentos do artista plástico Antonio Spinosa remete-nos para o universo do  princípio da escultura 
moderna, onde a obra é humanizada, criando assim a possibilidade de se estabelecer um diálogo directo entre o espectador 
e a escultura. 

Nesta instalação as esculturas partem da nossa escala, do nosso corpo, dos nossos pés e vão-se multiplicando modelarmente.

A instalação é composta por 15 esculturas em aço corten e idealizada para o claustro do museu, onde o artista interage com o 
espaço, com o lugar onde é construída. 

A criação assume-se espontaneamente, como tal, não deverá ser só considerada como objecto formal. 

A escultura a partir do século XX ambiciona encontrar caminhos alternativos à escultura concebida como monumento, como defen-
de Rosalind Kraus. “Um dos aspectos mais notáveis da escultura moderna é o modo como manifesta a consciência cada vez maior dos 
seus praticantes de que a escultura é um meio de expressão peculiarmente situado na junção entre repouso e movimento, entre o tempo 
capturado e a passagem do tempo. 

É dessa tensão que define a condição mesma de escultura onde provem o seu enorme poder expressivo.” (Rosalind Krauss, In: Cami-
nhos da escultura moderna). 

A natureza infinita desta instalação, a possibilidade da sua expansão, da procura da transcendência, direcciona-nos para o traba-
lho escultórico de Brancusi. 

Como diz Antonio Spinosa, “Constantin Brancusi foi um artista que conseguiu buscar na sua essência aquilo a que eu chamo espiritu-
alidade da arte. Uma das obras que mais me demonstra isso, que mais me aproxima dessa espiritualidade é a Coluna Infinita (The Endless 
Column). Constantin Brancusi é para mim uma grande inspiração.”

A ferrugem que permanece nestas esculturas convoca-nos para o sentimentalismo e provoca a memória emocional do tempo que já 
passou. Antonio Spinosa deixa a ferrugem ficar. Este gesto, intencionalmente, é uma atitude impositiva e que marca a obra do escultor.  

Citando o artista “através da arte experimento conhecer detalhes de coisas, objetos e hábitos que liga as pessoas de lugares dis-
tantes. É interessante imaginar como a vida se completa nesse círculo, onde algo que acontece aqui pode influenciar a vida lá e vice 
versa.” Na escultura contemporânea há uma experiência única que é de cada um, na exposição “Elementos em Fragmentos” vivencia-se 
individualmente esta instalação efémera, mas também, se sente o tempo passar”.
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Escultura com princípio e sem fim



Recordo-me de uma passagem da minha vida, quando eu tinha na altura dos 9 anos de idade. Estava a sentar 
no alto de uma montanha a olhar o horizonte. Fiquei a pensar o que existia acolá.  Alguns anos depois, na 
práctica como artista, busquei esses sítios que escondiam-se por detrás da linha do horizonte. 

Esta é a lembrança de um pequeno fragmento de minha vida. Por detrás de cada horizonte, há tantas outras historias. 
Algumas no passado e outras a serem construídas. 

“Elementos em Fragmentos” trata da multiplicidade da existência. Considero, que tudo está interligado, mesmo que 
tenhámos a idéia de estar separado. 

Mas, pode ser bem provável, que tudo seja fragmentos de uma mesma coisa. Quando esse sentimento aflorar, há de 
haver mais respeito pela Natureza.

“ Eu e Você somos Um. Somos todos parte de uma mesma Natureza “

Como símbolo desse pensamento, a obra “Elementos em Fragmentos”, durante o período da exposição, será cortada 
em partes, de diferentes tamanhos. 

Antonio Spinosa | Artista Plástico 
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A
ntonio Spinosa, nasceu em 4 de março de 1963, em Pentecoste – Ceará 
- Brasil. Aos 16 anos começou a trabalhar com esculturas. 

Nesta altura, experimentou diversas matérias-primas, como a madeira, o 
bronze, o concreto, a fibra de vidro, o mármore... até chegar ao aço.  Entretan-
to, Spinosa, considera o pensamento, a real matéria prima que dá forma a tudo 
que existe. 

Residente em São Paulo -  Brasil, o artista dispõem de obras espalhadas em seu 
país natal e no exterior.       

Antonio Spinosa 


